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Inhoud

Geslaagd feest

Feestje met de koningin

Vandaag, woensdag 17 februari 2016, vierden we dat SchuldHulpMaatje
vijf jaar bestaat.
Is dat een feestje waard? Jazeker. Als je bedenkt dat de organisatie (het
project SHM) vijf jaar geleden met niets begon en nu is uitgegroeid tot
een vereniging met afdelingen in 80 plaatsen waar zo’n 1600
gekwalificeerde maatjes mensen helpen, dan kan je daar trots op zijn. Er
was weliswaar een flinke startsubsidie en brede steun vanuit kerken en
maatschappelijke organisaties, maar het project was en is afhankelijk
van (veel) vrijwilligers. De nadruk van het feest lag dan ook vooral bij de
dank aan en waardering voor de maatjes.
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Het programma in de Hooglandse Kerk in Leiden werd bijgewoond door
zo’n 500 vrijwilligers, vertegenwoordigers van de kerken, de politiek en
maatschappelijke organisaties. Eregast was Hare Majesteit Koningin
Máxima. Voordat zij de zaal betrad en een bemoedigde toespraak hield
sprak zij met hulpvragers en hun maatjes uit Leiden. Ook had zij overleg
met leiding en ondersteuners van SHM. Gert v.d. Vijver beeldde als
zandkunstenaar het verhaal van de verloren zoon uit. Hij eindigde
toepasselijk met het logo van SHM. Pearl Joan zong een aantal liederen.
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Koningin Maxima met een aantal Maatjes
Vanuit Katwijk waren de beide coördinatoren, een drietal bestuursleden
en enkele maatjes aanwezig. De meeste maatjes hebben een baan en
konden waarschijnlijk daardoor het feest niet meevieren. Als dank voor
hun werk werd een aantal maatjes, als symbool voor alle anderen, in het
zonnetje gezet en ging uitgebreid op de foto met de koningin. Er was
veel pers aanwezig. O.a. een cameraploeg van de ZDF uit Duitsland. Zo
heeft het feest ook nut als pr. Als je de cijfers ziet van mensen met
problematische schulden dan is er nog veel werk te doen. Hulpvragers
moeten ons dan wel kennen en de weg naar ons vinden.
Bij de koffie was een petitfour met het logo van SHM. Op de achterkant
van het programma wordt o.a. banketbakker Krijn Verdoes uit Katwijk
bedankt.

