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Eerste cijfers hulpvraag in 2013
De economische crisis toont ook zijn sporen in Katwijk. Dat zien we aan
de verdubbeling van het aantal hulpvragers t.o.v. 2012. In ons korte
bestaan hebben we meer dan 120 gezinnen begeleid. Gelukkig zijn er
steeds meer hulpvragers die zelf spontaan contact met ons opnemen in
een beginnend stadium van de schuldproblematiek. Vaak kan de
doorlooptijd daardoor kort worden gehouden. Dat betekent dat erger
kan worden voorkomen en dat er binnen een overzichtelijk tijdsbestek
weer uitzicht ontstaat op een 'schuldenvrij leven.'
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Erkenning door gemeente Katwijk
'Grip op de Knip is van grote toegevoegde waarde en wordt beschouwd
als ketenpartner in de schuldhulpverlening.' Op deze wijze kenschetste
de gemeente onze stichting tijdens het laatste reguliere overleg. Grip
zal vanaf 2015 worden opgenomen bij de organisaties aan wie jaarlijks
een subsidie wordt toegekend.

Coördinator: Gert Verhoeff
Vrijwilliger van het jaar
Op 10 december reikte burgemeester Jos Wienen
van Katwijk de vrijwilligersprijzen 2013 uit. Onze
coördinator Gert Verhoeff was de winnaar in de
leeftijdscategorie 55+. Een blijk van waardering
voor zijn grote en enthousiaste inzet voor Grip.
Gert: 0622062590
coordinator@gripopdeknipkatwijk.nl

Website:
www.gripopdeknipkatwijk.nl/

E-mail:
info@gripopdeknipkatwijk.nl

Bankrekeningnummer:
NL45 RABO 0145 0775 86
ANBI erkend
Wij zijn aangesloten bij

Gift Lionsclub Rijnsburg-Valkenburg
Jaarlijks organiseert de Lionsclub
Rijnsburg-Valkenburg
het
Corsofeest. Tijdens deze avond,
voorafgaand aan het jaarlijkse
bloemencorso,
kunnen
de
praalwagens worden bezichtigd, is
er muzikale ondersteuning en een
terras waar wat genuttigd kan
worden. Doel van deze avond is
geld ophalen voor goede doelen. Grip was in augustus 2013 één
daarvan. Op 14 januari jl. ontvingen wij van de Lionsclub een cheque
met het prachtige bedrag van €3000.
Van de coördinator
De gestage groei van het aantal hulpvragers leidt ertoe dat we het
aantal Maatjes moeten blijven uitbreiden. Wij zijn blij dat de begroting
die ruimte ook biedt. Daarom blijven we opzoek naar nieuwe maatjes.
Mede door deze groei zijn we ook op zoek naar ondersteuning van onze
coördinator. Voelt u hier iets voor? Heeft u belangstelling? Neem dan
contact op met onze coördinator.

