NIEUWBRIEF
OKTOBER 2020
NovaLuta op sociale media
Sinds september dit jaar zijn wij actief op de sociale media.
Wij proberen wekelijks een nieuwe post te plaatsen. De
berichten zijn zeer verschillend. Ze bevatten financiële tips,
budget recepten of andere zaken waar NovaLuta mee bezig is.
Hou ons in de gaten op Facebook, Instagram of LinkedIn.
Speurtocht in samenwerking met Stichting Lezen en Schrijven
NovaLuta werkt samen met de Stichting Lezen en Schrijven. Zij
zetten zich ervoor in dat iedereen kan lezen, schrijven, rekenen
en omgaan met de computer of smartphone. In de week van 7
september tot er met 13 september hebben wij een Speurtocht
in Alkmaar georganiseerd. Veel kinderen hebben meegedaan
en we hebben veel mooie kunstwerken binnengekregen.
Binnenkort maken wij de winnaars bekend.
Stagiaires
In augustus hebben wij twee studenten aangenomen voor een
stage bij ons op kantoor. Sarah Kramer is student aan het
Horizon College te Alkmaar en doet de opleiding Juridische
Dienstverlening. Sarah van maandag tot en met vrijdag en zal
tot eind januari 2021 bij ons stage lopen. Ook Luuk Ijsselstein
loopt bij ons stage. Hij studeert aan het Horizon College en
doet de opleiding Social Work. Hij werkt op dinsdag en
woensdag en zal tot en met mei 2021 bij ons stage lopen.
Beiden zullen zij u zoveel mogelijk telefonisch te woord staan
of doorverbinden naar de juiste persoon.

NovaLuta is vol in
ontwikkeling. Doormiddel
van een maandelijkse
nieuwsbrief willen wij jullie
op de hoogte houden van
alle ontwikkelingen binnen
onze organisatie.
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Vijfjarig bestaan van NovaLuta
NovaLuta bestaat alweer vijf jaar. Door de corona crisis
hebben wij dit stilletjes voorbij laten gaan. We hopen in 2021
als het weer mag en kan alsnog dit jubileum te kunnen vieren.
NovaLuta in de Margriet
Ingeborg Minjon is door de Margriet geïnterviewd. Ingeborg is
intermediair van Het Fonds Kinderhulp en vertelt in het
interview wat ze tijdens haar werk tegenkomt. Voor het hele
interview ga naar https://www.margriet.nl/branded/kinderenarmoede-ingeborg-minjon-kinderhulp

 Aanvraag Sinterklaas
via Fondsen
 NovaLuta werkt samen
met Nova ZZP

Wij zijn verhuisd
Wij hebben sinds juni 2020 een nieuw onderkomen. We
hebben ons kantoor nu aan de Keesomstraat 12 C te Alkmaar.
Een mooi en ruim kantoor. We hebben voldoende ruimte om
volgens de regels van het RIVM te werken. Ons kantoor biedt
ook de gelegenheid voor intakegesprekken of andere afspraken
op kantoor te laten plaatsvinden.
Aanvraag Sinterklaas via Fondsen
Sinterklaas is weer bijna in het land, een gezellige tijd waarvan
wij vinden dat iedereen daarvan moet kunnen genieten. Voor
gezinnen in armoede is dit niet altijd mogelijk. Daarom vragen
wij voor iedereen met kinderen die bij ons onder bewind
staan en die het financieel niet breed hebben een sinterklaas
bon aan via het Fonds voor Kinderhulp.
NovaLuta werkt samen met Nova ZZP
NovaLuta heeft zich gespecialiseerd in schuldhulpverlening
voor ZZP-ers. Omdat er naast schuldhulpverlening ook veel
boekhoudkundige zaken bij komen kijken hebben we ervoor
gekozen samen te werken met NovaZZP. NovaZZP zorgt voor
een georganiseerde administratie en geeft inzicht in de
inkomsten en uitgaven van de onderneming.
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