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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 76 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.

SchuldHulpMaatje jubileert
SchuldHulpMaatje bestaat vijf jaar en is inmiddels actief in 76 gemeenten in Nederland met 1600
vrijwilligers. Jaarlijks ontvangen hierdoor duizenden mensen in het land hulp bij het oplossen van hun
(dreigende) schulden. Om het eerste lustrum te vieren kregen de Amersfoortse maatjes een etentje
aangeboden in Leerhotel Het Klooster en in Leiden werden zeven van onze maatjes door onder meer
koningin Máxima in het zonnetje gezet.
Tijdens het aperitief in Leerhotel Het
Klooster was wethouder Menno Tigelaar
te gast. Hij mocht aan de nieuwe maatjes
een certificaat uitreiken. Jos Smeels,
voorzitter van de stuurgroep, sprak zijn
waardering uit voor het werk van de
maatjes.

Waardering van koninging Máxima voor jubilerend SchuldHulpMaatje.
Eerste en tweede van links Amersfoortse maatjes van het eerste uur
Hanneke van den Hoek en Magda van Dijk.

Waardering was er ook van koningin
Máxima op 17 februari in de Hooglandse
kerk in Leiden. Daar werd het vijfjarig
jubileum landelijk gevierd. De koningin
hield een warme en bemoedigende
toespraak voor de vrijwilligers en sprak
over de liefdevolle en deskundige
begeleiding van de maatjes. Amersfoort
was met 7 van de 25 maatjes
vertegenwoordigd. Zij ontvingen een
oorkonde en een medaille.

SchuldHulpMaatje voorkomt oplopen schulden
Het is belangrijk dat mensen met beginnende schulden op tijd aan de bel trekken voor hulp, zoals deze
alleenstaande man van rond de 30 deed: “Ik heb schulden. Het lukte me tot nu wel om de vaste lasten op tijd
te betalen maar onlangs stond ik te veel in het rood en kon ik een rekening twee maanden niet betalen. Deze
maand kan ik voor het eerst ook andere rekeningen niet betalen, zoals de telefoonrekening. Het lukt me ook
niet om mijn schuld van 900 euro af te lossen. Er is beslag gelegd op mijn loon en ik ben bang dat de schulden
zullen oplopen. De reden dat er schulden bij komen, is dat ik geen overzicht heb. Ik maak de brieven niet
open. Ik heb ook voor andere problemen hulp gezocht.”

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

Terugblik op 2015
In 2015 werden tien aanvragen
succesvol afgerond door
SchuldHulpMaatje Amersfoort. Negen
werden voortijdig beëindigd met
gedeeltelijk resultaat en zes werden
beëindigd zonder resultaat,
bijvoorbeeld vanwege verhuizen of
overlijden.
De meeste hulpvragen kwamen binnen
via de landelijke website van
SchuldHulpMaatje, gevolgd door
diaconie en caritas en de gemeente
Amersfoort.
Verder kon afgelopen jaar een
uithuiszetting worden voorkomen door
toedoen van een schuldhulpmaatje en
drie keer werd voorkomen dat
nutsvoorzieningen werden afgesloten.

Opkomen voor de medemens
SchuldHulpMaatje Amersfoort heeft
een nieuw bestuurslid: Alfred
Jonker. Hieronder stelt hij zich voor.
“Inmiddels woon ik 22 jaar in
Amersfoort, verdeeld over twee
perioden. Ik werk als vrijwilliger voor
een aantal organisaties in en buiten
Amersfoort en heb daardoor een
behoorlijk netwerk opgebouwd. Een van die organisaties is
de voedselbank. Daar kom ik regelmatig in contact met de
medemens in nood. Het opkomen voor de medemens,
barmhartigheid bewijzen en het tonen van naastenliefde,
werden mij van jongs af aan ingeprent en streef ik nog steeds
na. Binnen de Stuurgroep kan ik mijn netwerk binnen de
gereformeerde kerk vrijgemaakt in Amersfoort (negen
zelfstandige kerkelijke gemeenten) inbrengen en zo de basis
en de band met elkaar verstevigen. En verder hoop ik dat ik
anderen kan helpen door mijn inzet en positieve inbreng.”

Nieuw: SchuldHulpMaatje Jong
SchuldHulpMaatje Amersfoort gaat een aantal ervaren maatjes een training aanbieden gericht op
het begeleiden van jongeren. SHM Jong wil jongeren al in een vroeg stadium leren op een goede
manier met geld om te gaan.
Coördinator SchulpHulpMaatje Hans van Dijk legt uit waarom gestart wordt met SHM Jong: “Veel
jongeren hebben schulden. Roodstand is voor hen een alledaagse realiteit. Van de thuiswonende
jongeren heeft tweederde een schuld van gemiddeld € 750.- en van de werkende heeft tweederde een
schuld van € 1750-. En dit probleem lijkt alleen maar groter te worden. Daarom wil SchuldHulpMaatje
Amersfoort hierop inspelen door jongeren actief te benaderen.”

Nieuwe maatjes
De nieuwe maatjes die onlangs de cursus hebben
afgerond, lopen nu mee met een buddy om ervaring
op te doen.
Er zijn op dit moment 25 maatjes en 30 hulpvragers
die ondersteuning krijgen. Op diverse plaatsen
worden er contacten gelegd binnen het netwerk om
hulpvragers op te sporen, want SchuldHulpMaatje
wil zo veel mogelijk mensen helpen.

Nieuwe maatjes krijgen hun certificaat
van wethouder Menno Tigelaar

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