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Het project SchuldHulpMaatje (SHM) is in 2011 in meer
dan 40 plaatsen in Nederland opgezet door lok ale k erk en
en draait inmiddels in 86 gemeenten. In Amersfoort is het
een project van de lok ale Raad van Kerk en met als
partners de diaconie van de Protestantse Gemeente
Amersfoort, de diaconie van de Protestantse Gemeente
Hoogland/Amersfoort Noord en de carit as van de r.-k .parochie Onze Lieve Vrouw van Amersfoort.
Schuldhulpmaatjes bieden gratis advies, steun en vooral
een luisterend oor. Zij willen naaste zijn van mensen die te mak en hebben met de harde werk elijk heid
van schulden.

Was jij er maar toen ik 18 was
“Was jij er maar toen ik 18 was. Dan had ik heel wat minder
schulden gehad en was ik nu niet meer bezig om ze af te
lossen. Ik was echt veel liever lekker bezig geweest met mijn
eigen bedrijf, dat ik zo graag wil starten.” Een hartenkreet
van Theresa, een jonge vrouw van 24 jaar aan haar
SchuldHulpMaatje.
SHM Amersfoort heeft er een nieuwe doelgroep bij: jongeren
tussen de 18 en 26 jaar. Een flink aantal van hen zit in de
financiële problemen door hoge telefoonkosten, kosten voor
het online gamen, studiekosten etc. Inmiddels weten deze
jongeren ons te vinden. Een groep met specifieke problemen
die ook een specifieke aanpak vraagt. Vier van onze maatjes
hebben een extra opleiding gevolgd en werken nu met een
aantal jongeren. De eerste ervaringen laten zien dat zij echt in
de problemen zitten, en ook niet goed weten hoe ze ermee
om moeten gaan.

Moneyfit
Moneyfit geeft tips, ervaringen van jongeren en
doorverwijzingen naar online beschikbare informatie over
Concentratie
tijdens
de maatjesbijeenkomst
in november
geld verdienen,
studer en,
wonen,
werken en geld besparen.
Moneyfit is onderdeel van het jongerenprogramma
SchuldHulpMaatje-Jong.
https://schuldhulpmaatje.nl/moneyfit-online-portal-voorjongeren

Veel hulpvragen
In de eerste helft van dit jaar was het
erg rustig met de hulpaanvragen maar
medio juli werd het opeens erg druk bij
SchuldHulpMaatje Amersfoort. Met de
inzet van de intaker en de maatjes
konden alle aanvragen in behandeling
genomen worden, en hoefde er geen
enkele aanvraag langer dan twee
weken te wachten. Momenteel wordt
een kleine 60 hulpvragers
ondersteund. Wekelijks komen er
nieuwe aanvragen binnen, die nog
steeds gehonoreerd kunnen worden.
Begin 2017 worden vijf nieuwe
aspirant-maatjes getraind.

Pieter de Bekker per januari 2017 nieuwe coördinator SHM Amersfoort
Pieter de Bekker (67) woont in Hoogland en was voor zijn pensionering in 2014
directeur van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden in Houten.
“Vrijwilligerswerk loopt als een rode draad door mijn leven: van jeugd-EHBO als
tiener via de studentenkerk in Eindhoven en buurt- en clubhuiswerk in Eindhoven
naar parochieraad en parochiebestuur van de St. Martinus in Hoogland. Met mijn
pensionering wilde ik wat meer concreet voor de medemens actief worden en heb
me aangemeld als schuldhulpmaatje. Dat ben ik nu twee jaar en dat geeft
(doorgaans) veel voldoening. Ik ga ervoor om een goede toegankelijke coördinator
te zijn voor alle maatjes.”

De Alliantie attendeert huurders op SHM
Update van Jos Smeels, voorzitter SchuldHulpMaatje Amersfoort

Deze nieuwsbrief sluit het vijfjarig lustrum van SHM Amersfoort af. Helaas moeten wij
constateren dat wij nog steeds in een behoefte voorzien. Steeds meer mensen hebben
financiële problemen. Zij lopen vast en zien zelf geen uitweg meer. Onze maatjes helpen door
mee te denken, praktische hulp te geven en mensen te bemoedigen. Niet ‘eigen schuld, dikke
bult’ maar een geduldig en luisterend oor. Contacten met de woningcorporatie De Alliantie hebben ertoe geleid
dat huurders geattendeerd worden op de diensten van SHM. Dit heeft in een paar gevallen al geleid tot
daadwerkelijke hulp door een maatje.
Afscheid Hans van Dijk
Per 1 januari 2017 nemen wij afscheid van onze huidige coördinator Hans van Dijk. Vanaf het allereerste begin is
Hans betrokken geweest bij de ontwikkeling van SHM Amersfoort. We zijn hem daarvoor veel dank verschuldigd.
Hij was een baken voor de maatjes en binnen de stuurgroep had hij een gewaardeerd en gepassioneerd aandeel
in onze vergaderingen. Wij respecteren zijn besluit en nemen m et een receptie afscheid van hem. Wij zijn blij dat
we inmiddels in zijn opvolging hebben kunnen voorzien in de persoon van Pieter de Bekker. De stuurgroep heeft
er alle vertrouwen in dat het coördinatorschap bij hem in goede handen is. Dat geldt ook voor het goede werk dat
al onze maatjes het afgelopen jaar deden en ook in 2017 weer zullen doen.
Scheidend coördinator Hans van Dijk blikt terug op zijn werk
als coördinator SchuldHulpMaatje Amersfoort.

Hans en Magda van Dijk

Afscheidsreceptie

“Met veel voldoening heb ik het werk zes jaar gedaan, maar ik
voel nu dat het tijd geworden is om dit over te dragen. Het
waren inspannende maar ook zeer interessante jaren, waarin
ik kennis heb mogen maken met mensen die vaak aan de
moeilijke kant van de samenleving zaten. Om deze taak tot
een goed einde te brengen, kreeg ik ondersteuning van de
stuurgroep en van een geweldige groep maatjes. Uiteindelijk
zijn het de maatjes die in het veld bezig zijn om de hulpvragers
weer een beetje zicht te geven op hun toekomst. Zonder de
inzet van al deze vrijwilligers zou SHM Amersfoort niet zijn
wat het nu geworden is. Ik wens mijn opvolger, Pieter de
Bekker, veel plezier en voldoening in het werk.

We nemen afscheid van Hans van Dijk op dinsdag 17 januari 2017 van 16.00 tot 18.00 uur in het
Nieuwe Kerkehuis, Leusderweg 110. U bent van harte welkom!

SchuldHulpMaat je Amersfoort ontvangt subsidie van kerken, de gemeente
Amersfoort en het Kansfonds. Zonder deze steun kan SchuldHulpMaatje haar werk
in Amersfoort niet doen. Kansfonds steunt jaarlijks meer dan 500 projecten die
bijdragen aan een samenleving w aarin mensen naar elkaar omzien.

Reageren? Bel of mail Joke Koolhof: 033 4637795 of dowamersfoort@solcon.nl .
Kijk ook op www.schuldhulpmaatje.nl , www.uitd eschulden .nu en www.shm-a mersfoort.nl.
Coördinator SchuldHulpMaatje: to t 1-1-2017 Hans van Dijk, 06 34612083, info@shm-amersfoort.nl
vanaf 1-1-2017 Pieter de Bekker, 06 15068522
Eindreda ctie nieuwsb rief: Joke Bosch

