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Het project SchuldHulpMaatje (SHM) is in 2011 in meer
dan veertig plaatsen in Nederland opgezet door lokale
kerken en draait inmiddels in 60 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 advies, steun en vooral een luisterend oor. Zij willen naaste zijn van
mensen die te maken hebben met de harde werkelijkheid van schulden.

Wijkteams kloppen aan
bij SchuldHulpMaatje
Na een rustige zomer komen de aanvragen
voor hulptrajecten binnenstromen vanuit
diverse instanties. Opvallend zijn de
aanvragen vanuit de nieuwe Wijkteams.
In november kregen zes nieuwe maatjes hun certificaat
tijdens een toerustingsbijeenkomst.

Coördinator SchuldHulpMaatje Amersfoort Hans van Dijk: “Bijna dagelijks komen de hulpvragen binnen.
Ze zijn heel divers en komen overal vandaan: van onze partners van Stadsring51, Welzin en de
voedselbank bijvoorbeeld. Opvallend is dat er ook aanvragen zijn binnengekomen van de pasgevormde
Wijkteams – de teams die in de Amersfoortse wijken bewoners helpen met zorg en advies voor jong en
oud. Het is mooi om te zien hoe we elkaar kunnen versterken.”
Nieuwe maatjes
“In november hebben we toerustingsbijeenkomsten georganiseerd voor alle Amersfoortse maatjes. We
lieten ons informeren door een bewindvoerder en bespraken casussen. Er waren zes nieuwe maatjes van
de partij. Zij zijn geslaagd voor de cursus en kregen het certificaat uitgereikt. Inmiddels hebben zij hun
eerste werkervaring al opgedaan. De eerste tijd werken zij samen met een ervaren maatje. Het is fijn om
te zien dat er gemotiveerde vrijwilligers zijn die dit werk aanspreekt. Ook voor
het komende jaar kunnen wij nog een aantal maatjes gebruiken.
Op dit moment zijn alle 24 maatjes ingezet voor een hulpvrager, en sommige
hebben er zelfs meer dan één. In totaal worden er nu ruim 40 hulpvragers
ondersteund. Wekelijks, soms dagelijks, komen er hulpvragen bij. Er worden ook
hulpvragen afgesloten. Soms omdat er geen verdere samenwerking mogelijk is,
maar vaak ook omdat de hulpvrager zich door de ondersteuning die hij/zij gehad
heeft, weer goed kan redden. En daar doen we het natuurlijk allemaal voor.”
Coördinator SchuldHulpMaatje Hans van Dijk

Reageren? Bel of mail Joke Koolhof: 033 4637795 of dowamersfoort@solcon.nl.
Bekijk ook de website www.schuldhulpmaatje.nl.
Coördinator SchuldHulpMaatje: Hans van Dijk, 06-34612083, info@shm-amersfoort.nl
Eindredactie nieuwsbrief: Joke Bosch

‘Waardevol traject voor hulpvrager en maatje’
Wie zijn onze vrijwilligers en wat doen zij zoal? Rienk Rietveld vertelt over zijn ervaringen in een
hulptraject. ,,Ik heb elke keer uit moeten leggen wat SchuldHulpMaatje is en dat heeft er zeker aan
bijgedragen dat de schuldeisers hun medewerking verleenden aan een regeling.
Rietveld: “In oktober 2012 maakte ik als schuldhulpmaatje kennis met een
alleenstaande vrouw met vier kinderen, afkomstig uit Somalië. Ze is na een paar
jaar Nederland met haar man en kinderen terug naar Afrika gegaan. Maar de
kinderen konden niet wennen. Mevrouw is met kinderen naar Nederland
teruggegaan, haar (inmiddels ex-)man is in Afrika gebleven. Zowel voor de reis
naar Afrika als de reis terug zijn veel schulden gemaakt. Samen met een ander
maatje heb ik de administratie geordend. We kregen bijna drie plastic zakken
vol met merendeels ongeopende enveloppen.”
“Op de training leer je dat je de administratie moet ordenen samen met de
hulpvrager. Maar wij vonden het handiger om dit niet bij mevrouw thuis te doen, met vier kinderen die
heen en weer rennen en ook onze aandacht wilden hebben. We hebben daarom alles meegenomen en
thuis geordend. De schuld betrof ca. € 7600,- verdeeld over veertien schuldeisers. Na het inventariseren,
hebben we de hulpvraagster ondersteund bij het bellen naar de tandarts om een betalingsregeling te
treffen. Zes andere schuldeisers zijn gevraagd een betalingsregeling te treffen; bij de gemeente
Amersfoort en Tricijn is kwijtschelding aangevraagd; met de Belastingdienst is overlegd over de
achterstand in betalingen en over een regeling voor de nog aan te vragen toeslagen. Stichting Leergeld
heeft twee fietsen geregeld en de ouderbijdrage betaald. De caritas van Amersfoort-Noord heeft een
wasmachine en een kerstattentie geregeld.”
Vakantiegeld Delen
“We hebben contact opgenomen met Stadsring51 omdat hulpvraagster hier al eerder geweest was.
Samen met mevrouw ben ik naar de afdeling Arbeidsintegratie geweest met de bedoeling betaald werk te
vinden. Dat is helaas nog niet gelukt. Dankzij een gift van Vakantiegeld Delen kon het gezin een dagje uit
naar het dierenpark. Een aantal schulden is inmiddels afbetaald en voor de overige schulden loopt een
betalingsregeling. De hulpvraagster zorgt zelf voor haar administratie en ze heeft alles goed op orde. Ze
belt nog af en toe als ze een onduidelijke brief heeft gekregen. Dat zou je nazorg kunnen noemen. Het
was een waardevol contact, zowel voor de hulpvraagster als voor mij als maatje.”

Nieuws van de Stuurgroep
SchuldHulpMaatje Nederland is een vereniging geworden en wij als lokale afdeling zijn partner van de
vereniging. Dit betekent o.a. dat wij de met merkenrecht beschermde naam SchuldHulpMaatje mogen
gebruiken en het werkmodel dat daarbij hoort. Dit werkmodel is uniek voor een
vrijwilligersorganisatie. SchuldHulpMaatje Amersfoort volgt permanent het educatieprogramma van
SchuldHulpMaatje. Onze maatjes zijn gecertificeerd en beschikken over een Verklaring Omtrent
Gedrag. Jaarlijks ontvangen zij een hercertificering nadat zij met goed gevolg een
bijscholingsprogramma hebben gevolgd. We betalen contributie om gebruik te kunnen maken van de
service van het landelijk bureau. De opleiding van de maatjes kost veel geld, er zijn administratiekosten
en kosten voor de Verklaring Omtrent Gedrag. Voor de komende jaren hebben we een begroting
gemaakt om inzicht te geven in wat het kost om een lokale afdeling van SchuldHulpMaatje draaiende
te houden. We hopen van harte dat kerken en diaconieën, het SKAN fonds en de gemeente Amersfoort
een financiële bijdrage willen geven om dit belangrijke werk voor kwetsbare burgers van Amersfoort
mogelijk te maken.
Giften (uit collectes e.d.) kunnen overgemaakt worden op IBAN NL18ING B0002307132 t.n.v. Stichting
ten dienste van de Raad van Kerken Amersfoort o.v.v. SchuldHulpMaatje Amersfoort.
De Stuurgroep wenst u goede feestdagen en een vredig en hoopvol 2015!
Jos Smeels, Jan Toering, Joke Koolhof, Hans van Dijk

