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Schuldenproblematiek

Inhoud:
Schuldenproblematiek blijft groot
Twee maatjes al vijf jaar actief
Nieuwe website voor jongeren:
Moneyfit.nl

Volgens het kabinet is de crisis nu echt voorbij. Nou ja… zo goed als. In ieder geval een
beetje. Als het maar doorzet… De kranten melden dat werklozen sneller een baan vinden.
Het tekort op de staatsbegroting slinkt. De gemeente Katwijk heeft een sluitende begroting.
Dat ziet er dus allemaal veelbelovend uit, maar…
De schuldenproblematiek in Nederland blijft groot. Ook in de gemeente Katwijk. Hadden wij
in heel 2015 71 hulpvragers, nu, oktober 2016, hebben zich al 83 mensen bij ons gemeld.
De tekorten bij huishoudens lijken alleen maar toe te nemen.
Als 84ste kwam onderstaand bericht binnen:
“Graag wil ik vragen of u mij kunt helpen. Momenteel zit ik financieel niet goed.
Er is loonbeslag gelegd en ik kom er zelf niet meer uit. Ik heb, eerlijk gezegd, m’n kop in
het zand gestoken. En dat is niet goed. Ik probeer er nu alles aan te doen om er weer uit te
komen maar ik kan het niet alleen. Ik heb hulp nodig. Ik ben het overzicht kwijt en weet niet
waar te beginnen.
Met vrienden of familie kan ik dit niet regelen. Vandaar dat ik mij tot u wend”.
Uiteraard gaan we proberen deze hulpvrager te helpen. Daar is onze stichting Grip op de
Knip Katwijk voor in het leven geroepen en daarom zijn we lid van de landelijke vereniging
SchuldHulpMaatje (SHM). Na een intakegesprek met de coördinator zal een maatje met de
hulpvrager aan het werk gaan.
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Maatjesavond in Herberg Welgelegen
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De deskundigheid van de maatjes houden we op peil door ze via SHM jaarlijks bij te
scholen over wet- en regelgeving en ze te informeren over nieuwe inzichten op het terrein
van de schuldhulpverlening. Ook zijn er maatjes- en intervisieavonden waar onderling
ervaringen worden uitgewisseld. Afgelopen 10 oktober was er zo’n maatjesavond. Dit keer
in Herberg Welgelegen in Valkenburg. Na wat zakelijke informatie van de coördinator en
uitwisseling van gedachten en ervaringen was er een feestelijk moment. Sophia van
Egmond en Jan van Maanen werden in het zonnetje gezet omdat ze al vijf jaar actief zijn
als maatje. Ze kregen een oorkonde, een penning en bloemen.
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Daarna hield de beheerder van de herberg een inspirerend betoog over sociaal
ondernemen. Herberg Welgelegen wil een warme plek zijn voor kwetsbare groepen. Met
veel vrijwilligers en een commerciële aanpak om geld te genereren is de organisatie in
staat mensen te helpen die niet altijd goed voor zichzelf kunnen opkomen of zorgen.
Met een borrel en een rondleiding werd de avond gezellig afgesloten.

Wij zijn aangesloten bij

Jongeren website
SchuldHulpMaatje Nederland is een nieuwe website gestart speciaal voor jongeren. Op
een toegankelijke manier met vragen en antwoorden waar zij mee in aanraking komen is
Moneyfit.nl een nieuwe loot aan de boom van onze vereniging. Neem eens een kijkje.
Misschien leert u er zelf nog iets van en/of is het op enig moment handig dat u anderen
naar deze site kan verwijzen.

