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Intentieverklaring
Op 19 april waren bijna alle kerkelijke gemeenten
uit Wapenveld, Vorchten, Veessen en Heerde
bijeen, in het kerkgebouw van de Hervormde
Gemeente in Veessen, om de intentieverklaring
te ondertekenen. Met deze intentieverklaring
spraken de gezamenlijke kerken en Stichting Grip
op de Knip uit, dat zij op het terrein van
schuldhulpverlening en armoedebestrijding ten
nauwste zullen samen werken.

Na afloop werd er, onder het genot van een kop
koffie en wat lekkers, nog een tijdje doorgepraat
in de Boerbrink.
Lidmaatschap Vereniging SchuldHulpMaatje
Tijdens de algemene ledenvergadering op 19 mei
van de Vereniging SchuldHulpMaatje Nederland,
werd stichting Grip op de Knip welkom geheten.
Voorzitter Joke Eilander mocht de licentie in
ontvangst nemen.

www.schuldhulpmaatje.nl
www.uitdeschulden.nu
coordinator@gripopdeknip.nl
tel. 06 2523 8551

Maatjes
Op 3 warme zaterdagen in mei en juni hebben 10
aspirant maatjes deelgenomen aan de opleiding,
die zij inmiddels allen met een goed resultaat
hebben afgerond. Op 16 november zullen zij
tijdens een feestelijke bijeenkomst de certificaten
uitgereikt krijgen. U zult hier binnenkort meer
over horen. Inmiddels druppelen de eerste
aanvragen bij de coördinator binnen.
Het bestuur
Wij zijn verheugd om u te kunnen meedelen dat
in de zomer het bestuur is uitgebreid met Jolanda
Pierik uit Wapenveld, die de PR zaken voor haar
rekening zal nemen. Een belangrijke taak voor
haar zal zijn, om samen met de andere
bestuursleden, het werk van de
SchuldHulpMaatjes bekend te maken in de
gemeente Heerde. De bestuursleden zijn op dit
moment druk doende om de contacten met de
medewerkers van de gemeente Heerde en
maatschappelijke organisaties te intensiveren.
Ook worden landelijke bijeenkomsten van de
Vereniging SchuldHulpMaatje Nederland bezocht.
Financiën
De toegezegde subsidies zijn inmiddels
ontvangen en een aantal kerken hebben de
opbrengst van een collecte overgemaakt. Er is
een beleidsplan in ontwikkeling en een begroting
voor de komende jaren wordt opgesteld. Ook
gaan de aanvragen voor de landelijke fondsen
binnenkort de deur uit.
Met vriendelijke groet,
Bestuur Stichting Grip op de Knip Heerde

