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Graag houden wij u met deze nieuwsbrief op de 
hoogte voortgang, ontwikkeling  en hulpverlening in 
de Gemeente Heerde. 
 
Week van de Armoede: 
In de week van 17 oktober 2019, op en rond wereld 
armoede dag, lanceert SchuldHulpMaatje de 
campagne Samen Hart voor Mensen. Met die 
landelijke campagne vragen we in kerk en 
samenleving aandacht voor mensen met financiële 
problemen. Het taboe móet doorbroken worden, 
zodat mensen (eerder) hulp durven te accepteren en 
we hen kunnen helpen. Wij als stichting Grip op de 
Knip-Heerde doen mee met deze campagne en 
hebben de kerken in de gemeente voorzien van 
campagnepakketten om hen hierbij te betrekken. 
Er kan op diverse manieren deelgenomen worden aan 
deze campagne. Wil je nu alvast weten welke leuke 
acties dat zijn, kijk dan op de campagnepagina 
www.samenhartvoormensen.nl/doemee 

 
 
Diverse websites voor hulpvragers: 
Sinds de start van het werk van SchuldHulpMaatje zijn 
er, al dan niet in samenwerking met gemeenten en 
stichtingen, diverse websites beschikbaar voor 
informatie op maat. 
Zoek en vind op één van de volgende websites het 
antwoord op uw vragen en gewenste informatie; 
www.gripopdeknip.nl, www.moneyfit.nl, 
www.uitdeschulden.nu, www.schulhulpmaatje.nl 
www.geldfit.nl, www.eerstehulpbijschulden.nl 

Bestuurs vacature: 
Sinds eind April is er een vacature ontstaan binnen het 
bestuur van de Stichting Grip op de Knip-Heerde. Het 
secretariaat is vacant en we zoeken een geschikte 
kandidaat die deze taak op zich zou willen nemen.  
Verslaglegging van vergaderingen worden verzorgd 
door een vaste notulist wat direct verlichting geeft in 
het takenpakket van de secretaris. 
Het huidige bestuur ziet er als volgt uit; 
Voorzitter:  Mw. Joke Eilander 
Secretaris:  vacant 
Penningmeester:  Dhr. Ron Nijman 
Coordinator:  Mw. Fredie van Holst 
Fondswerving:  Dhr. Bertus Klaassen 
PR & communicatie Dhr. Jan IJzerman 
Het bestuur vergaderd 1 x per 6 weken bij één van de 
bestuursleden thuis en bezoekt met regelmaat, in 
wisselende bestuursvertegenwoordiging de landelijke 
bijeenkomsten t.b.v. bijscholing, kennis delen en de 
algemene jaarlijkse ledenvergadering van 
SchuldHulpMaatje.  
 
Wordt ook Maatje…..  
Om op lange termijn voldoende hulp te kunnen 
bieden aan de hulpvragers, willen we graag nieuwe 
maatjes opleiden. Op dit moment worden er in de 
Gemeente Heerde 41 zgn. hulpvragers begeleid. Dit 
zijn personen/gezinnen die de hulp van de stichting 
Grip op de Knip hebben aangevraagd.  
Doordat het aantal aanvragen van hulpvragers groeit 
willen wij ervoor zorgen dat we voldoende maatjes 
kunnen inzetten om deze hulpvragers te begeleiden 
en te helpen.     
Elk maatje volgt een 3-daagse training, verdeeld over 
een periode van 2 maand. Na afronding van de 
training, waarvan je een certificaat ontvangt, zal de 
coördinator je in overleg, in contact brengen met een 
hulpvrager. Interesse? ….. meld je aan bij onze 
coördinator; coordinator@gripopdeknip.nl 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Bestuur Stichting Grip op de Knip Heerde 
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