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al weer enkele maanden in de lucht
Op 15 mei opende dr. Nadja Jungmann, lector rechten, schulden en
incasso bij Hogeschool Utrecht, officieel de nieuwe website tijdens de themadag Schuldpreventie en vroegsignalering. De studiedag richtte zich op
ambtenaren van de sociale dienst,
schuldhulpverleners en maatschappelijke organisaties. SchuldHulpMaatje wil er met www.eerstehulpbijschulden.nl
aan bijdragen dat mensen tijdig hulp vragen, voordat hun schulden onnodig
oplopen. Daarbij is vaak een duwtje in de rug nodig van anderen.
We meldden het al in onze vorige nieuwsbrief: ons landelijke project SchuldHulpMaatje heeft een nieuwe site gelanceerd waarbij mensen die vermoeden
dat iemand in hun omgeving in financiële problemen verkeert aanwijzingen
krijgen hoe ze deze personen de helpende hand kunnen bieden.
Bekijk de site! De eerste ‘bladzijde’ maakt je al nieuwsgierig. Je moet je eigen
postcode of die van een ander invullen en dan lees je in wat voor een soort
buurt jij, hij of zij woont. Schuldengevoelig of juist niet? Test ook je kennis:
wat weet jij van schulden? Wie hebben de meeste schulden? Feit of fabel?
Volg het verhaal van Corrie of Linda. Aan Linda wordt gevraagd of haar omgeving had kunnen merken of ze schulden had. Ze zegt dat dat heel lastig was. Ze
woonde alleen, opende haar eigen post, ouders woonden op afstand. Misschien had haar werkgever iets moeten vragen toen er een loonbeslag kwam.
Je kunt met een schuldencalculator berekenen wat een bepaalde schuld kost.
Er volgen adviezen hoe je met iemand in gesprek kunt gaan.
SchuldHulpMaatje heeft ook de website uitdeschulden.nu. Deze richt zich juist
op mensen die schulden hebben, met als doel dat ze het probleem erkennen
en schuldhulp zoeken.
Anders dus dan eerstehulpbijschulden.nl, waarbij je leert signalen uit de omgeving op te pikken en hoe je iemand kunt helpen. We schrijven het maar
even: het is in ieder geval niet slim om iemand met schulden geld te geven.
Een tweede coördinator!
Tot onze vreugde kunnen we melden dat er niet alleen steeds nieuwe maatjes
bij komen, maar ook dat we er een tweede coördinator bij hebben. En dat was
hard nodig! We heten Alex Ramakers dan ook van harte welkom.
Op onze volgende maatjesavond in oktober wordt o.a. aandacht besteed aan
een kwaliteitsimpuls. Wat doen we goed en wat kan beter? De 38 maatjes en
twee coördinatoren delen op die bijeenkomst natuurlijk ook hun ervaringen.
Grip op de Knip Katwijk is financieel afhankelijk van anderen. We worden
gesteund door (veel) kerken, de gemeente en sponsoren. De laatste groep
wisselt per periode. Giften van particulieren zijn dan ook van harte welkom.

