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Eerste maatjes ontvangen certificaat
Op woensdag 16 november ontvingen de eerste 10
maatjes hun certificaat. Tijdens een feestelijke en
informatieve bijeenkomst in de Kruiskerk, reikte
wethouder Jan Berkhoff aan de maatjes het certificaat
uit, dat werd behaald na het succesvol afronden van
een pittige 3 daagse training. Als felicitatie ontvingen
de maatjes een bos bloemen van het bestuur.
Voor deze avond waren een groot aantal
maatschappelijke instellingen en organisaties uit de
gemeente Heerde uitgenodigd, zoals de gemeente
Heerde, kerken, sportverenigingen,
vrijwilligersorganisaties en de Heerder stichtingen.

Peter Rijsdijk (foto), voorzitter van de landelijke
vereniging SchuldHulpMaatje, vertelde over de impact
van schulden op de samenleving en over de
organisatie SHM, die ruim 5 jaar geleden werd
opgericht. Wethouder Jan Berkhoff benadrukte het
belang van samenwerken met andere hulpverleners.
Coördinator Fredie van Holst sprak de zaal toe
namens het bestuur over de diaconale taak die de
stichting samen met de kerken uit de gemeente
Heerde heeft opgepakt. Na het officiële gedeelte werd
er uitgebreid nagepraat en was er gelegenheid om
elkaar te leren kennen. We kijken terug op een
geslaagde avond en danken de Vrije Evangelische
gemeente voor het beschikbaar stellen van de zaal.
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Website
Nu het bestuur compleet is, wordt er hard gewerkt
aan het bekend maken van het werk van
SchuldHulpMaatje onder de Heerder bevolking. Ook
zijn er al de nodige contacten met maatschappelijke
organisaties geweest.
Er is aangehaakt bij de informatieve Landelijke
website van SchuldHulpMaatje waar je via
www.gripopdeknip.nl terecht komt.
Hier staat alle benodigde info duidelijk vermeld.
Neem eens een kijkje op één van de websites die in de
kop van deze nieuwsbrief vermeld staan. Ook de
nieuwe website voor jongeren www.moneyfit.nl is
zeker de moeite van het bekijken waard.
Nieuwe maatjes zijn welkom
Vanaf september waren de, inmiddels gecertificeerde,
maatjes beschikbaar en stroomden de 1e hulpvragen
binnen. Op het moment van schrijven zijn er 9
maatjes actief bij 14 hulpvragers. Er staan al weer
nieuwe maatjes klaar die vanaf eind januari de
opleiding zullen volgen. Om extra maatjes op te
leiden, hebben we een subsidie uit het Rabofonds
Noord Veluwe mogen ontvangen. Er is nog plek op de
3 daagse opleiding voor nieuwe maatjes, dus als u
mensen weet, die geschikt zouden zijn als maatje,
schroomt u zich dan niet om deze nieuwsbrief door te
sturen. Op de website via de link
http://schuldhulpmaatje.nl/wpcontent/uploads/2015/12/profiel-van-een-maatje.pdf
vind u de profielschets van een maatje.
ANBI status
Onlangs heeft de stichting de ANBI status ontvangen.
Dit is nodig om landelijke subsidies aan te vragen en
particulieren kunnen hun gift aan de stichting van hun
belastbaar inkomen aftrekken als zij aangifte
inkomstenbelasting doen.
Het bestuur van Grip op de Knip wenst u een
gezegend nieuw jaar toe en we hopen op een goede
samenwerking.

