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Door Rienk Rietveld

NIEUWSBRIEF
Stichting SchuldHulpMaatje Amersfoort

Vroeg signalering en preventie
Onze aanpak als Schuldhulpmaatjes, richt zich erop om
mensen met financiële problemen in een zo vroeg mogelijk
stadium te bereiken. Dat voorkomt dat schulden onnodig
oplopen. Als maatjes bieden we begeleiding en ondersteuning,
maar wij nemen nooit de verantwoordelijkheid over. Wanneer
er weer overzicht en rust is, leren wij hoe je in de toekomst
schuldenvrij kunt blijven. Niet alleen een overzichtelijke
administratie, ook financieel gedrag komt daarbij ter sprake.
Ook dat is preventie; voorkomen dat iemand in een vicieuze
cirkel belandt van terugkerende schulden. We zijn een
vrijwilligers organisatie van 24 maatjes. Voor het jaar 2020
telden we in november 59 aanvragen. SchuldHulpMaatje
Nederland verwacht dat veel huishoudens door de coronacrisis
in financiële problemen zullen komen en onze hulp nodig
zullen hebben. We zijn trots op onze maatjes en als stuurgroep
vinden we het belangrijk dat ze goed geïnformeerd blijven en
dat jullie elkaar inspireren in het mooie werk dat ze doen. We
wensen jullie allen gezegende kerstdagen en een gezond
2021,Stuurgroep en coördinator Schuldhulpmaatje

De waaier van Geldcheck033
Geldcheck033 is een initiatief van het netwerk Samen tegen
armoede in Amersfoort. Ons netwerk wil voorkomen,
verlichten en verhelpen. Een product van het netwerk is een
website en de waaier, een bundel met regelingen, mogelijkheden, hulp en ondersteuning in de categorieën Leefstijl,
Kinderen, Geld en Zorg & Voeding. Alle maatjes hebben de
waaier gekregen op de maatjesbijeenkomst van september
2020 en wie hem nog niet hebben kan zich melden bij de
coördinator Pieter de Bekker. Ook SchuldHulpMaatje heeft een
pagina in de waaier, net als Humanitas thuisadministratie,
Indebuurt033 en Stadsring51, organisaties, waarmee we
regelmatig te maken hebben.
www.geldcheck033.nl/regelingen

Maatje in het licht:
Willem van der Ben
Door Rienk Rietveld
Willem is 62 jaar, met
prepensioen en sinds ca
2 ½ jaar maatje. Hij
heeft altijd gewerkt in
een commercieel
bedrijf. Zijn motivatie
om maatje te worden: belangrijk om
sociaal-maatschappelijk te helpen. Het was
wel handig dat hij coördinator Pieter
kende, die hoefde niet veel te doen om hem
over te halen maatje te worden! “Ik heb
zowel positieve als negatieve
ervaringen in mijn werk; negatief dat
mensen soms snel afhaken, maar vooral
negatief omdat ik gemerkt heb hoe vaak
schulden maar een onderdeel zijn van een
veel grotere problematiek, waar ik weinig
tot niets aan kan doen. Mensen zijn
vaak te weinig zelfstandig om problemen te
kunnen oplossen en worden door het
maatschappelijk werk vaak ook
onvoldoende geholpen. Er zijn zoveel
mensen met bv. psychische problemen die
niet weten waar ze terecht kunnen en dan
ook nog vaak niet goed ondersteund
worden. Ik kan heel goed mensen met
ingewikkelde geldproblemen doorverwijzen naar Stadsring 51, maar als het
gaat om sociaal –maatschappelijke
problemen is dit een stuk ingewikkelder.
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Inspirerende
intervisiebijeenkomsten

Onder de bezielende leiding van Hanna Boersema zijn we dit
jaar samen met Pieter en Jennie intervisiebijeenkomsten gestart.
In verband met corona deden we dit via Zoom. Er ging voor velen
van ons een nieuwe digitale wereld open. Het leren van elkaars
ervaringen, volgens de methode van intervisie, zijn boeiende en
P H O T Omomenten.
BY MARTIN R. SMITH
leerzame
Tijdens een van de intervisie gesprekken kwamen we op een
casus waarbij gezinnen in armoede extra zorgen hebben. We
verwezen die avond naar een aantal regelingen die te vinden is
op de website geldcheck033 van gemeente Amersfoort Bekijk dus
nog eens aandachtig de website. Een paar regelingen lichten we
eruit:
ANWB kinderfietsenplan www.anwb.nl/over-anwb/anwbkinderfietsenplan. Het Kinderfietsenplan zorgt ervoor dat oude
ingeleverde kinderfietsen terecht komen bij de kinderen die ze
het hardst nodig hebben en waarvoor het niet mogelijk is zelf
een fiets aan te schaffen.
Kinderhulp www.kinderhulp.nl. Kunnen helpen als er geen andere
voorzieningen meer zijn. Dit doen ze altijd via maatschappelijke
organisaties. Neem gerust contact op via 0570-611899 of stuur
een e-mail naar aanvragen@kinderhulp.nl.
Burgerweeshuis Amersfoort Helpt kinderen tot 18 jaar uit
eenoudergezinnen die in hun ontwikkeling worden bedreigd.
Geeft kinderen vakantiegeld, kleedgeld, verjaardag geld en een
eindejaar bijdrage. Verleent financiële steun als het gezin moet
rondkomen op of onder bijstandsniveau. Springt bij als overheid
of publieke instellingen niet kunnen helpen.
Studietoeslag voor jongeren die door een lichamelijke of
psychische beperking lastig kunnen werken naast hun studie. Een
bijbaantje om geld te verdienen lukt dus niet. Daarom kunnen we
hen een steuntje in de rug bieden. Een maandelijks bedrag: de
Studietoeslag.

Online leeromgeving (OLO)
Volgend op de driedaagse training tot maatje
verzorgt het landelijk servicepunt ook online
leermodules voor de maatjes. Het is prettig
dat een maatje zelf het tijdstip kan kiezen om
te starten met een module en ook de
aangeboden leerstof kan opknippen in delen.
En na het doorwerken van de module heb je
online een naslagwerk. Onlangs zijn de
volgende modules gepubliceerd:
1. Maatje in coronatijd (10 min.)
2. Gedragscode – Waarde(n)volle begeleiding
(30 min.)
3. Motivatie en gedragsverandering (75 min.)
4. Rol van de vrijwilliger: grenzen en
samenwerken (45 min.)
De modules zijn een verrijking van je
kennisbagage en ze zijn dan ook van harte
aanbevolen (en verplicht).
Ondernemers krijgen het financieel zwaar
Het Rijk heeft een noodpakket maatregelen
vastgesteld om ondernemers door de
coronacrisis te helpen. Tozo (Tijdelijke
Overbruggingsregeling Zelfstandig
Ondernemers) is een onderdeel van het
noodpakket en wordt door de gemeente
Amersfoort uitgevoerd. De Tozo is van Tozo 1
en Tozo 2 opnieuw verlengd naar Tozo 3.
Deze geldt van 1 oktober 2020 tot en met 31
maart 2021. Zie verder: www.amersfoort.nl/
bericht/ondernemers-en-zzp
Maatjes gevraagd voor op locatie!
Jennie Harmelink, diaconaal opbouwwerker,
verhuist binnenkort naar de benedenruimte in
de Emmaüskerk, waar eerst het Leger des
Heils zat. Jennie wil samen met de stuurgroep, 1x in de week deze ruimte openstellen
voor mensen uit het Soesterkwartier met een
financiële (hulp)vraag. We starten een proef
periode tot de zomer 2021. Maatjes die
minimaal 1x per maand hiervoor beschikbaar
zijn kunnen zich melden bij Jennie Harmelink
dow@pkn-amersfoort.nl.

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).

