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Verdubbeling hulpvraag in Katwijk
De economische crisis waar ons land mee kampt, laat ook zijn sporen
achter in Katwijk. In het eerste jaar van haar bestaan ontving ‘Stichting
Grip op de Knip Katwijk ‘ ruim veertig aanvragen om hulp van inwoners
met financiële problemen. De prognose voor eind 2013 laat een
verdubbeling van dit aantal zien. ‘Stichting Grip op de Knip Katwijk‘ zal
dit najaar een aantal extra SchuldHulpMaatjes opleiden om aan dit
groeiende aantal hulpaanvragen te kunnen voldoen. In 2013 zijn we
gestart met 15 Maatjes en eind dit jaar verwachten we 32 Maatjes te
kunnen inzetten. Na een hulpaanvraag komt een Maatje bij een
hulpvrager thuis. Doel is om inzicht te krijgen in de financiële situatie en
samen een plan te maken zodat er uitzicht komt op een gezonde
huishoudportemonnee. De opleidingen voor de nieuwe Maatjes kosten
geld. Daarom hebben we bij de gemeente Katwijk een beroep gedaan
op de extra subsidie die de overheid dit najaar voor schuldhulpverlening aan de gemeenten beschikbaar heeft gesteld (Klijnsmagelden).

Coördinator: Gert Verhoeff
Landelijk project Schuldhulpmaatje succes
Het project Schuldhulpmaatje is inmiddels in 59 plaatsen in ons land
actief. Ook in Zoetermeer hebben de plaatselijke kerken hun krachten
gebundeld en op 19 november staat de start van het zestigste project
van Schuldhulpmaatje in de startblokken. Meer dan duizend Maatjes
zijn landelijk betrokken om mensen in hun eigen woonplaats hulp te
bieden bij financiële problemen.
Gert: 0622062590
coordinator@gripopdeknipkatwijk.nl

Website:
www.gripopdeknipkatwijk.nl/

E-mail:
secretariaat@gripopdeknipkatwijk.nl

Bankrekeningnummer:
NL45 RABO 0145 0775 86
ANBI erkend

Van de coördinator
De activiteiten en diensten van onze Maatjes zijn hard nodig en worden
bijzonder gewaardeerd. Een Maatje dat de stapel nota’s, aanmaningen,
beschikkingen weer op orde brengt. Een actieve instelling om die
oplopende huurachterstand of die dreiging afgesloten te worden van
energie voorlopig uit te stellen en op termijn te regelen. Een Maatje
aan tafel om de uitzichtloosheid van schulden te bespreken. Financiële
problemen hebben verstrekkende gevolgen. Achter het financiële
tekort of de oplopende schulden gaat een probleem schuil. Een
probleem dat bespreekbaar moet worden gemaakt om de acties die
noodzakelijk zijn te starten. Zonder medewerking van de hulpvrager kan
het Maatje de zaak niet oplossen. Goed overleg, samenwerking en
wederzijds vertrouwen leiden tot resultaten. Daarom willen de Maatjes
zo snel mogelijk overzicht krijgen van de situatie. En van daaruit wordt
gewerkt naar inzicht in de persoonlijke situatie en inzicht om tot
oplossingen te komen. Om vervolgens weer uitzicht te krijgen. Uitzicht
om weer grip op de knip te hebben en weer grip op het leven te
hebben. Wij zijn er voor iedereen, ongeacht identiteit, ras, geloofskeuze
of geslacht. De Maatjes van ‘Stichting Grip op de Knip Katwijk’ staan
klaar om geroepen te worden.

