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Koningin Maxima en Grip
Nieuwe website voor mensen die
denken in hun omgeving iemand
te kennen met schuldproblemen
SHM Nederland wordt een
vereniging

‘Stichting Grip op de Knip Katwijk’
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Onze coördinator en voorzitter, Gert Verhoeff en Aad van der Hout,
hebben tijdens de viering van 100 jaar Cordaid kennis gemaakt met
koningin Maxima en met haar gesproken over Grip op de Knip Katwijk.
Hoe kwam dat zo?
Een paar weken geleden werd Gert geïnterviewd door een journalist
van Cordaid. Het verslag daarvan is te lezen op internet:
http://www.ditwilikmetjedelen.nl/nl/photo-story/24/grip-op-de-knip-gripop-je-leven/.
De jubileumviering werd op vrijdag 23 mei in Amsterdam gehouden. Dat
begon met een lunch voor ‘stille helpers’. Koningin Maxima was daarbij
de eregast. Gert werd uitgenodigd om bij de viering aanwezig te zijn.
Later zijn onze vertegenwoordigers met een boot naar de St.
Nicolaasbasiliek gevaren. Daar werd een vesper gehouden ter
gelegenheid van het 100 jarig bestaan van Cordaid.
Een verslaggever van het Reformatorisch Dagblad heeft na de lunch
een gesprek met onze coördinator en voorzitter gehad. Het verslag
daarvan stond op zaterdag 24 mei in de krant. De Volkskrant heeft
gevraagd met één van onze Maatjes te kunnen spreken. Dit interview
heeft afgelopen dinsdag in De Volkskrant gestaan. Onze P.R. verloopt
zo als vanzelf.
Website: www.eerstehulpbijschulden.nl
Sinds kort heeft onze landelijke organisatie SHM i.s.m. het ministerie
van SZW een website gelanceerd voor mensen die vermoeden dat
iemand in hun omgeving schuldenproblemen heeft. Ze zouden willen
helpen, maar weten niet hoe. Deze website helpt daarbij.
Wij, als Grip op de Knip Katwijk, zullen op verschillende plaatsen in de
gemeente bekendheid geven aan deze site door folders op te hangen
en/of neer te leggen.
SchuldHulpMaatje Nederland wordt een vereniging.
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De landelijke organisatie SchuldHulpMaatje is begonnen als een project
dat in drie jaar tijd is uitgegroeid tot een gewaardeerd merk. Dat is in de
eerste plaats te danken aan de toegewijde inzet van de ongeveer 1300
Maatjes in het land. De speciaal voor SchuldHulpMaatje ontwikkelde
uniforme aanpak is daarbij van groot belang. Het bracht veel
belangstelling van de media (ook voor Katwijk: zie boven), wat weer
bijdraagt aan de bekendheid.
Na de snelle groei van de eerste jaren is het tijd om de projectstatus te
verlaten. Na veel overleg, waar ‘Grip Katwijk’ enthousiast in participeert,
is besloten dat een vereniging de meest geëigende bestuursvorm is om
onze kwaliteit en de kracht van ons landelijk opgebouwde netwerk te
verankeren.
Op 9 oktober is de eerste algemene ledenvergadering en op 1 januari
2015 is de officiële start van ‘Vereniging SchuldHulpMaatje Nederland’.
Wij zijn daar bij.

