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Inhoud

Een vraag

Een vraag

Wij willen als Grip op de Knip Katwijk gekend zijn. Daarvoor leggen we
folders neer, hebben we afspraken met andere hulporganisaties of
instellingen, hebben een website, zoeken af en toe het nieuws en
hebben deze nieuwsbrief. We zenden deze brief naar zo’n 200
adressen. Dat zijn kerkgenootschappen, de gemeente, politieke
partijen, maatschappelijke instellingen, de media en anderen. Het is
van belang dat veel mensen regelmatig over ons horen. Het mag niet
zo zijn dat mensen met schulden, die wij zouden kunnen helpen, ons
niet kennen.
Als u in uw familie of vriendenkring mensen hebt die geïnteresseerd
zouden kunnen zijn in onze nieuwsbrief zou u ze dan willen vragen zich
per mail bij ons aan te melden?
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Bij voorbaat vriendelijk dank.

John: Ik heb geleerd dat je niet te lang moet wachten
met hulp vragen…
John en Annet en hun drie kinderen van 8, 7 en 5 jaar oud zien de
toekomst weer vol vertrouwen tegemoet. Samen met Jan, Maatje bij
Grip op de Knip Katwijk, zijn ze uit een diep dal geklommen. John heeft
er weer plezier in om zijn bankrekening te checken. Dat is wel anders
geweest. Nog geen 2 jaar geleden waren de schulden zo hoog
opgelopen dat de gezondheid van het hele gezin eronder leed. John en
Annet aarzelden niet toen aan hen gevraagd werd hun verhaal te doen.
Ze zijn er trots op dat ze weer grip op hun knip hebben. Hun verhaal zal
menigeen bekend in de oren klinken. Ja, het kan iedereen overkomen.
Dus oordeel niet te snel; het is niet altijd eigen schuld, dikke bult.
John: ‘Ik ben de eerste om te
erkennen dat de uiteindelijke
verantwoordelijkheid voor de
situatie bij mij ligt. Ik ben opgevoed
onder het motto: geen 2 euro
uitgeven als je er maar 1 hebt. En
toch – sluipenderwijs – ging het
fout, ik durfde geen post meer open
te maken, hield de deur op slot als
er deurwaarders aanbelden en stak de kop in het zand. Zo rond 2010
begonnen de problemen; ik had een achillespees gescheurd en
belandde in de ziektewet. Op zeker moment hield ik nog geen 1300
euro netto per maand over. Dan krijg je een belastingaanslag die je niet
kunt betalen, er volgen aanmaningen; de huur wordt niet afgeschreven,
problemen met energiebedrijf en vervolgens het ene gat met het andere
vullen. Afspraken die ik maakte om af te betalen, kon ik niet nakomen.
Ziekenhuisopnames van mijzelf, mijn vrouw en dochtertje, het zijn

allemaal factoren geweest die de sneeuwbal groter maakten. Voordat
Jan in beeld kwam, had ik een afspraak bij het Budget Informatie Punt
(BIP) van de gemeente Katwijk. Hun advies was dat ik eerst moest
zorgen voor stabiliteit. Ik zag op dat moment echter geen enkele
mogelijkheid om die stabiliteit te realiseren. Kortom, ik had echt iemand
nodig die mij daarbij kon helpen. Ons gezin was al omringd door diverse
hulpinstanties en de adviseur van de organisatie BKK
(Basiszorgcoördinatie Kwetsbare Kinderen) heeft mij op Grip op de Knip
gewezen.’
Jan: ‘In september 2012 zijn we samen aan de slag gegaan. Een
belangrijke voorwaarde is dat er een vertrouwensband is. Mijn doel is
dat binnen een jaar de zaak op de rails staat. We zijn meteen begonnen
om de acute schulden te inventariseren. Ik belde met alle schuldeisers,
legde de situatie uit en beloofde om binnen 4 weken een realistisch
afbetalingsvoorstel te doen. Met John heb ik een twaalfmaandse
begroting opgesteld. Alle inkomsten, uitgaven en aflossingen zijn in
kaart gebracht. Het is niet de bedoeling van Grip op de Knip dat de
hulpvrager passief blijft in dit proces. Zo bleek op zeker moment dat er
een tekort was van 900 euro op die begroting. Dan is het aan John en
Annet om zelf te bepalen hoe ze dat tekort gaan opvangen. Ik ga ze niet
vertellen dat roken duur is, of dat het dure abonnement op dat mobieltje
van tafel moet. Je krijgt pas draagvlak als de betrokkenen dat zelf
voorstellen. Daarnaast moeten de aflossingen zodanig zijn dat het gezin
verder kan leven.‘
John: ‘Annet en ik zijn er trots op dat we nu nog 5 schuldeisers over
hebben van de 21 die we hadden. Het schuldbedrag is van € 22.000
gedaald tot nog geen € 10.000. Het gaat ons zeker lukken die tot de
laatste eurocent af te lossen.’
John en Annet haalden opgelucht adem toen Jan in beeld kwam en
voortvarend aan de slag ging. De schulden waren er nog, maar ze
hadden er vertrouwen in dat het goed zou komen. Nu weet John precies
hoe hij er financieel voorstaat en blijft hij gevrijwaard van onaangename
financiële verrassingen.
Jan: ‘Ik denk trouwens dat het voor veel mensen nuttig zou zijn om
gratis een cursus Budgetbeheer te volgen. Die wordt twee keer per jaar
georganiseerd. Kijk eens op de website van de gemeente Katwijk.’
http://www.katwijk.nl/
John: ‘Weet je wat nu zo leuk is? Ik overweeg om zelf ook Maatje te
worden. Als ervaringsdeskundige denk ik dat ik samen met Jan goed in
staat ben om anderen te helpen!’
Noot:
Inwoners van Katwijk, Rijnsburg of Valkenburg die met schulden
kampen en hulp zoeken, kunnen bij Grip op de Knip Katwijk terecht. Kijk
op de website www.gripopdeknipkatwijk.nl of mail naar de coördinator
Gert Verhoeff: coordinator@gripopdeknipkatwijk.nl
.
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