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NIEUWSBRIEF
Stichting SchuldHulpMaatje Amersfoort

Wacht niet te lang voor hulp bij
geldzorgen
Door de corona zijn veel mensen in financiële problemen
gekomen. Vooral mensen met een eigen bedrijf zijn hard
getroffen, maar ook jongeren die hun tijdelijke baantjes zijn
kwijtgeraakt. Omdat veel bedrijven door corona in een
faillissement terecht zijn gekomen, verliezen veel mensen hun
baan en inkomen. De economische verwachtingen zijn de
komende tijd nog somber. We hopen dat mensen tijdig aan de
bel trekken als ze hulp nodig hebben, maar schaamte en soms
door onwetendheid wachten de mensen (te) lang met vragen
van hulp. Kent u ook iemand die in geldnood zit of zich zorgen
maakt om rond te komen? Moedig iemand dan vooral aan om
niet te lang te wachten en ga desnoods met iemand een eerste
keer mee of help iemand zich aan te melden via
www.schuldhulpmaatjeamersfoort.nl.

Nieuw: Samenwerking SHM en
voedselbank
Begin 2020 zijn wij een nieuwe vorm van samenwerking
begonnen met de Voedselbank. Op de uren dat intakers van de
Voedselbank gesprekken voeren met cliënten om te zien of zij
in aanmerking komen voor een voedselpakket is er ook een
intaker van SchuldHulpMaatje aanwezig om direct contact te
kunnen leggen als er behoefte is aan ondersteuning in
financiële zaken. Voordeel voor de Voedselbank is dat deze
meer kan doen dan alleen een tas met boodschappen
uitdelen en voordeel voor SHM is dat we met een warme hand
hulpvragers leren kennen en kunnen starten met een traject.
Tot de lockdown wegens de coronacrisis heeft dit al
geresulteerd in 20 aanmeldingen. Wanneer we weer
beginnen met de gesprekken volgens de richtlijnen van het
RIVM, verwachten we meer aanmeldingen te krijgen. (PB)

Investeer meer in elkaar,
want maatjes willen we
zijn ook voor elkaar!
Onlangs spraken Pieter de Bekker
(coördinator), Hanna Boersema (maatje) en
Jennie Harmelink (dow) elkaar om een laagje
dieper na te denken over training en
toerusting. Hierdoor komen we nu met een
andere nieuwsbrief en een andere opzet van de
maatjes bijeenkomsten.
We zijn uitgekomen op een inspirerende
combinatie van persoonlijk leren aan de hand
van praktijk ervaringen en het verkrijgen van
nieuwe informatie en kennis. We
ontwikkelden een ontwerp training die het
komende seizoen zal starten met vier
intervisie bijeenkomsten onder leiding van
Hanna en Jennie, één bijeenkomst met een
interessante spreker en een leuke gezellige
seizoen afsluiter als uitsmijter. Natuurlijk is
Pieter de Bekker op alle avonden aanwezig,
zodat jullie hem kunnen aanschieten voor
eventuele vragen en/of adviezen.
Zo komen we tot onderstaande agenda,
locaties en uitnodigingen volgen later:
maandag 7 september 2020: intervisie
maandag 2 november 2020: intervisie
woensdag 13 januari 2021: presentatie
professionele organisatie
donderdag 18 maart 2021: intervisie
maandag 10 mei 2021: intervisie
zaterdag 3 juli: gezellige afsluiter
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Aan het woord: Jan van Straalen
Door Rienk Rietveld

‘Ik ben begonnen als maatje een jaar of drie geleden, begin
2017, toen ik met pensioen was gegaan. Ik heb jaren
gewerkt in het onderwijs als muziekdocent, met veel
plezier. Dankzij mijn toenmalige buurman Hans van Dijk
(toen coördinator SHM) ben ik bij Schuldhulpmaatje
terechtgekomen. Het werk als maatje vond ik erg fijn om te
doen, ik heb meerdere hulpvragers kunnen helpen in de
eerste jaren. Sinds enige tijd ben ik actief als één van de
intakers voor nieuwe maatjes en heb dus geen direct
contact meer met hulpvragers. Sinds kort merken wij een
toestroom van hulpvragers, mede door de corona-crisis
veroorzaakt denk ik. Ik hoop dat zich nieuwe maatjes
melden, we kunnen ze heel goed gebruiken. We gaan als
intakers
bijBde
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PHOTO
Y M
A R T I N R . S werken
M I T H om zo direct contact te
krijgen met mogelijke hulpvragers.
Sien, de vrouw van Jan en ook maatje geweest, wil nog kwijt
dat het belangrijk is in dit werk om elkaar niet de maat te
nemen: je moet op voet van gelijkwaardigheid met elkaar
omgaan en begrip kunnen opbrengenvoor de hulpvrager dat
hij of zij soms moeite heeft om uit te komen voor de
schulden en daarover te praten met een maatje. De drempel
om hulp te vragen is vaak nog te hoog, belangrijk om die
drempel te verlagen.

wwwtjes
Op Geldcheck033.nl is alle hulp in
Amersfoort gebundeld. Snel en anoniem checken. Met de
geldcheck kunnen mensen
met een (tijdelijk) laag inkomen lezen hoe zij een financiële
bijdrage, ondersteuning of advies kunnen aanvragen. Zij
kunnen in de check direct zien op welke regelingen zij recht
hebben. Websites die je ondersteunen in het verlenen van
advies en ondersteuning:
1. www.schuldhulpmaatje.nl
2. www.uitdeschulden.nu
3. www.eerstehulpbijschulden.nl
4. www.wijgaanhetfiksen.nl
5. www.moneyfit.nl
6. www.geldfit.nl

Gratis advies en financiële hulp voor
zelfstandig ondernemers op
www.amersfoort.nl
Werkgeverservicepunt (WSP) Als mensen zo
snel mogelijk aande slag wil, verwijs hen dan
naar de website van het werkgeversservicepunt (WSP). Een medewerker van het
WSP neemt dan contact met hen op om de
mogelijkheden te bespreken.
https://www.kvk.nl/corona/ KVK Coronaloket.
Op het KVK Coronaloket, op werkdagen
telefonisch bereikbaar, tref je onder meer een
regelingencheck, veelgestelde vragen en
ondernemersinitiatieven aan.

Banken zoeken naar oplossingen bij
aflossingsproblemen
Banken bekijken wat ze kunnen doen voor
klanten die door corona hun
aflossingsverplichtingen niet meer kunnen
nakomen. De Nederlandse Vereniging van
Banken adviseert om bij problemen altijd
contact op te nemen met je bank. Bron:
Nederlandse Vereniging van Banken

Mantelzorger kunnen een mantelzorgpas
aanvragen
Mantelzorgers kunnen de Mantelzorgpas
online aanvragen via leef3.nu/mantelzorgpas.
Hier vindt je ook de antwoorden op veel
gestelde vragen over de Mantelzorgpas en de
diensten van Leef3.nu. Meer vragen? Neem
dan contact op met het klantcontactcentrum
via telefoonnummer 033 - 469 23 23.

SchuldHulpMaatje Amersfoort is een initiatief van de Raad van Kerken Amersfoort. Professioneel opgeleide vrijwilligers helpen mensen die
vastlopen met hun financiën. De vrijwilligers zijn betrokken en staan voor iedereen klaar. Deze nieuwsbrief verteld iets over het werk van de
maatjes en biedt tevens tips voor iedere vrijwilliger die mensen helpt bij hun financiële administratie en/of bij geldzorgen.
www.schuldhulpmaatjeamersfoort.nl
Stuurgroepleden: Jos Smeels(vz) , Rienk Rietveld(secr.), Wiebe Goslinga (pen.), Willemien Kamphuis, Pieter de Bekker (coördinator),
Gerard v. Barneveld (adviseur landelijk SHM) en Jennie Harmelink DOW (adviseur).

