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MaDi ZO SOCIAAL: betrokken en informatief programma op radio Mart
In 12 uitzendingen informeert MaDiZo bewoners van Amsterdam Zuidoost en Diemen over
maatschappelijke voorzieningen.
MaDi ZO SOCIAAl is een informatief radioprogramma van Stichting Maatschappelijke
Dienstverlening Amsterdam Zuidoost en Diemen1 (MaDiZo) op de locale radiozender Radio
Mart. In de uitzendingen worden maatschappelijke voorzieningen aan de hand van 12 thema’s
toegelicht. Met de medewerking van ervaringsdeskundigen en professionals van MaDiZo
worden persoonlijke verhalen ingezet om taboe onderwerpen bespreekbaar te maken, zodat
bewoners sneller de weg weten te vinden naar hulpverlening of een ander daarop kunnen
wijzen.
Uitzendingen MaDi ZO SOCIAAL
Tot en met zaterdag 30 maart 2019 is MaDi ZO SOCIAAL elke zaterdag van 13.00 – 13.55 uur te beluisteren op
Radio Mart. De thema’s zijn: jongeren en geld, waarom hulp zoeken bij geldproblemen, hoe erger voorkomen
van geldproblemen, zorgen voor een ander is dat wel gewoon?, gezond ouder worden, juridische vragen over
wet- en regelgeving, verlies en rouw, relatie huwelijk en gezin, vrijwilligerswerk en advies bij vragen over het
dagelijks leven. Radio Mart is te beluisteren via 107.9 in de ether, 105.5 op de kabel en digitaal via Salto
livestream. Uitzending gemist? De podcast opnames van MaDi ZO SOCIAAL zijn te beluisteren via de website
van madizo.
MaDiZo in Amsterdam Zuidoost en Diemen
MaDiZo is er voor alle bewoners van Amsterdam Zuidoost en Diemen en biedt ondersteuning bij het oplossen
van problemen in hun sociale, maatschappelijke, persoonlijke en financiële situatie. Bewoners kunnen voor
vragen op het gebied van geld, wetgeving, relatie, gezondheid, wonen, rouw en verlies en mantelzorg in
Zuidoost terecht bij MaDiZo. Ga naar www.madizo.nl voor de locaties, tijden van het inloopspreekuur en
telefonisch spreekuur.

Noot voor de redactie (niet voor publicatie): voor meer informatie kunt u contact opnemen met Vivian
Tillema, communicatiemedewerker via e-mail v.tillema@madizo.nl (bereikbaar op ma, di en do).
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