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Het project SchuldHulpMaatje (SHM) is in 2011 in meer
dan 40 plaatsen in Nederland opgezet door lokale kerken
en draait inmiddels in 66 gemeenten. In Amersfoort is het
een project van de lokale Raad van Kerken met als
partners de diaconie van de Protestantse Gemeente
Amersfoort, de diaconie van de Protestantse Gemeente
Hoogland/Amersfoort Noord, de caritas van de r.-k.parochie Onze Lieve Vrouw van Amersfoort en de
ouderenbonden KBO en PCOB.
Schuldhulpmaatjes bieden gratis advies, steun en vooral een luisterend oor. Zij willen naaste zijn van
mensen die te maken hebben met de harde werkelijkheid van schulden.

Nieuwe maatjes staan klaar voor hulpvragen
Na een persbericht in De Stad Amersfoort
meldden zich nieuwe aspirantmaatjes bij
SchuldHulpMaatje. Doordat het maatjesteam
nu is uitgebreid, kunnen meer hulpvragers
een beroep doen op SchuldHulpMaatje
Amersfoort. Van de hulpvragen die de laatste
tijd binnenkwamen, komt een aantal van
mensen die al eerder door SchuldHulpMaatje
zijn geholpen, zegt coördinator Hans van Dijk.
Een aantal andere kwam via kerken.
In november kregen drie nieuwe maatjes hun
certificaat tijdens een maatjesbijeenkomst.

SchuldHulpMaatjes zijn gekwalificeerde vrijwilligers die steun bieden aan mensen die moeite hebben met
het op orde houden van de administratie of (beginnende) schulden hebben. Zij geven ook nazorg als de
schuldhulp is afgerond. De vrijwilligers krijgen een training van drie dagen waarna ze als gecertificeerde
maatjes aan de slag gaan. In het begin kunnen zij een beroep kunnen doen op een buddy: een
schuldhulpmaatje met veel ervaring.

Waardering
De inzet van maatjes is aanvullend op de professionele schuldhulpverlening en wordt in toenemende
mate gewaardeerd door professionele instanties, merkt coördinator SchuldHulpMaatje Amersfoort Hans
van Dijk: “Tijdens een seminar van Stadsring 51 over samenwerking van professionele hulpverleners en
vrijwilligers merkte ik veel respect en waardering voor de vrijwilligers van SchuldHulpMaatje. Er kan
gewoonweg niet meer zonder hen gewerkt worden. We doen nu een proef met een gezamenlijk
intakeformulier. Daarin wordt aan de hand van de vraagstelling duidelijk welke instantie het best in een
bepaalde situatie kan worden ingezet. Dit zorgt ervoor dat de hulpvrager maar één intake hoeft te krijgen
en dat hij snel op de goede plek komt.”

Hulp nodig?
Door de uitbreiding van het aantal maatjes heeft SchuldHulpMaatje ruimte voor
nieuwe hulpvragen. Particulieren en organisaties kunnen hulpvragen aanmelden via
de nieuwe website www.shm-amersfoort.nl. Aanmelden kan ook via Hans van Dijk,
info@shm-amersfoort.nl, 06-34612083. Ook aspirant-maatjes kunnen zich melden.
Hans van Dijk

Geldcheck
In november zijn er weer twee trainingsbijeenkomsten geweest voor de maatjes. Loes Meijs, sociaal raadsvrouw bij
Stadsring51, gaf informatie over toeslagen en belastingen en presenteerde de Geldcheck51; een voorzieningencheck voor inwoners van Amersfoort. Met het programma kunnen de maatjes snel zien of hun hulpvrager recht heeft
op extra geld. Het programma geeft een uitgebreid overzicht van landelijke voorzieningen maar ook van
Amersfoortse regelingen zoals de Witgoedregeling. Bovendien worden alle particuliere fondsen vermeld waarop
Amersfoorters een beroep kunnen doen. Ook particulieren kunnen de Geldcheck doen: www.geldcheck51.nl.

Stuurgroep zoekt nieuwe bestuursleden
Voorzitter Jos Smeels van de stuurgroep SchuldHulpMaatje ziet de stuurgroep graag
uitgebreid met twee of drie leden “zodat we ons werk nog meer handen en voeten
kunnen geven”. Smeels zit in de stuurgroep namens de katholieke
geloofsgemeenschap van Amersfoort, waar hij voorzitter is van Caritas.
Smeels: “Je medemens in nood ontmoeten, barmhartigheid doen en gerechtigheid nastreven – het is een
oeroude opdracht waarmee ik ben opgevoed. Schuldhulpmaatjes kunnen met hun vrijwillige inzet voor
mensen het verschil maken. Maatjes vervullen een semiprofessionele aanvullende rol vanuit de kerken,
aanvullend op die van de gemeentelijke overheid of andere instanties. Ik heb bewondering en waardering
voor de maatjes die soms tegen de klippen op en met enorm doorzettingsvermogen vormgeven aan
eigentijdse diaconie en caritas. Zij geven in mijn beleving handen en voeten aan het evangelie van Jezus
van Nazareth. SHM Amersfoort is een organisatie om trots op te zijn.”

Paniek sloeg toe

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

“Toen we ons huis kwijt dreigden te raken, sloeg de paniek toe!, blikt Rianne (37)
terug. “We leefden te luxe. Al een jaar of vijf dichtten we het ene gat met het
andere. Dat gaf flink wat stress en ons huwelijk stond hierdoor regelmatig onder
spanning. Toen ik in januari 2013 mijn baan verloor en later ook nog in de
ziektewet belandde ging het echt fout.” Ten einde raad zocht Rianne op Google
naar een oplossing. Daar stuitte ze direct op SchuldHulpMaatje en besloot om
hulp te vragen. Nog geen jaar later is het gezinsbudget op orde.

In je eentje kom je er niet uit

Schuldhulpmaatjes tijdens een training.

“Ik ben zo blij dat ik hulp
heb gevraagd”, vertelt
Marja. “In je eentje kom je
er gewoon niet uit.” Met
een leefgeld van 150 euro
per week was het nog
steeds geen vetpot voor
haar gezin met zes
thuiswonende kinderen,
maar er was weer
overzicht en rust in het
gezin nadat zij hulp kreeg
van een maatje.

Reageren? Bel of mail Joke Koolhof: 033 4637795 of dowamersfoort@solcon.nl.
Bekijk ook de website www.schuldhulpmaatje.nl.
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