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Deze nieuwsbrief is voor iedereen die op de één of
andere manier betrokken is of belangstelling heeft bij
het werk van Schuldhulpmaatje en Stichting Grip op
de Knip. Stuur deze nieuwsbrief gerust door naar
collega’s in uw organisatie.
Praten over geld taboe
In de media horen we dat veel mensen direct of
indirect in de problemen dreigen te komen vanwege
Covid-19. Maar in de praktijk blijkt dat het praten over
geld of over geldproblemen nog niet zo gemakkelijk is.
Ook in de kerk wordt er niet gemakkelijk over geld
gepraat. Het taboe is zo groot dat zelfs mensen met
ernstige financiële problemen niet of veel te laat over
hun geldzaken praten. Landelijk gezien heeft 20% van
de huishoudens serieuze financiële problemen. Dat is
reden genoeg om te proberen deze gezinnen zo vroeg
mogelijk te bereiken en actief hulp aan te bieden. Uit
schaamte zoeken veel mensen namelijk pas hulp als
de ellende niet meer te overzien is. Hoe herken je
geldzorgen?
 Let op bij ingrijpende life-events, zoals ziekte,
werkloosheid, echtscheiding, overlijden.
 Gordijnen dicht, lege koelkast, vervuiling
 Langdurige stapeling van problemen en (zorg)
kosten
 Geen perspectief op verandering of werk
 Geen ondersteunend netwerk in directe
omgeving
 Een groeiend isolement of veel ziekmeldingen
 Weinig veerkracht
Mogelijk herkent u zulke signalen van geldnood bij
iemand in uw omgeving. Wacht in dat geval niet af.
Informeer voorzichtig of er geldzorgen zijn en biedt
hulp aan of verwijs mensen door naar
www.schuldhulpmaatje.nl of www.uitdeschulden.nu
En sla een arm
om die ander
heen. Gewoon
uit naastenliefde,
zoals Jezus ons
dat geleerd
heeft. Elk mens
verdient een nieuwe kans.

www.schuldhulpmaatje.nl
www.uitdeschulden.nu
www.gripopdeknip.nl
www.moneyfit.nl

Geldplan
De gemeente Heerde is aangehaakt bij de
geldplannen van het Nibud.
Op www.startpuntgeldzaken.nl/heerde vindt u
diverse geldplannen, passend bij elke situatie. Neem
gerust eens een kijkje en attendeer mensen in uw
omgeving op deze mogelijkheid.
Gemeente Heerde
In 2020 hebben we met de Gemeente Heerde een
uitvoeringsovereenkomst opgesteld. Het doel van
deze overeenkomst is het continueren en werken aan
een duurzame relatie tussen Grip op de Knip en de
Gemeente Heerde.
Samenwerking met de Kerken
Het Bestuur van Grip op de Knip is dankbaar dat de
samenwerking met de Kerken in de Gemeente Heerde
steeds meer vorm krijgt. Dit zien we o.a. terug in de
financiële bijdragen en artikelen in kerkbladen.
De betrokkenheid van de kerkelijke gemeenten in de
schuldproblematiek is cruciaal. Wijkouderlingen,
diakenen en gemeenteleden zijn belangrijke schakels
in het signaleren van schuldproblematiek.
Hoe eerder er aan de bel wordt getrokken en een
maatje van Grip op de Knip ingeschakeld kan worden,
des te eerder kunnen grote financiële problemen
voorkomen worden.
Op www.samenhartvoormensen.nl staan veel tips
voor kerken hoe ze deze zaken bespreekbaar kunnen
maken in hun gemeenten. Van harte aanbevolen.
coordinator@gripopdeknip.nl

Facebook
Grip op de Knip Heerde is actief op Facebook omdat
veel hulpvragers op Facebook te vinden zijn. Om
hulpvragers direct of indirect te kunnen benaderen,
plaatsen we i.s.m. marketing & communicatie bureau
New Rise gedurende 20 weken, vanaf eind februari
wekelijks 2 berichten gerelateerd aan
schuldproblematiek op Facebook. Hierbij zijn we
afhankelijk van ‘likers’ en ‘volgers’.
Heeft u, of uw organisatie Grip op de Knip Heerde al
geliked? Een kleine moeite, maar met elkaar kunnen
we zorgen voor een groot bereik.
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Maatje worden?
Vanwege het verwachte aantal nieuwe hulpvragen
i.v.m. de situatie rondom Corona, zoeken we nieuwe
maatjes. Een maatje begeleid hulpvragers om hun
financiële huishoudboekje weer op orde te krijgen en
met elkaar toe te werken naar zelfredzaamheid.
Als aspirant maatje volg je een 3-daagse cursus,
verdeeld over een aantal dagen ergens in de regio,
waarna je een certificaat ontvangt. Eenmaal
gecertificeerd wordt je i.o.m. de coördinator
gekoppeld aan een hulpvrager. Dit kan een persoon of
gezin zijn. Tijdens de begeleiding van de hulpvrager
kun je, bij vragen altijd rekenen op steun en advies
van de coördinator of collega maatjes. Voor meer
informatie of aanmelden kunt u terecht bij de
coördinator tel. 06-39023704 of via e-mail
coordinator@gripopdeknip.nl

1e Lustrum Grip op de Knip Heerde
Het is alweer ruim 5 jaar geleden dat de stichting Grip
op de Knip Heerde werd opgericht. In ons jaarverslag,
dat binnenkort op de website www.gripopdeknip.nl
verschijnt, kunt u lezen hoeveel hulpvragers we in
deze 5 jaar hebben kunnen helpen.
Op zaterdag 25 september van 15.00-18.00 willen we
samen met u hierbij stil staan, met een informatief,
maar ook ‘luchtig’ programma.
Noteer deze datum alvast in uw agenda. De
voorbereidingen zijn in volle gang en binnenkort
wordt de vooraankondiging verzonden aan alle
betrokken organisaties, sponsoren en betrokkenen.

Bestuurslid worden?
Vanwege het aflopen van de bestuurstermijn, komt
per januari 2022 de functie van PR/Communicatie
vacant. Het zou mooi zijn als er in de loop van 2021
iemand, die affiniteit heeft met marketing en/of
communicatie, aan kan haken en een tijdje met de
huidige PR man samen te werken.
We zijn blij dat de plekken van de secretaris en de
penningmeester met ingang van dit jaar weer zijn
opgevuld, maar dat betekent dat er weer ruimte is
voor de uitbreiding met een algemeen bestuurslid, die
met ons mee wil denken en werken.
Op de website www.gripopdeknip.nl kunt u meer info
over het bestuurswerk vinden. Maar natuurlijk kunt u
ook altijd bij één van de andere bestuursleden
informeren.

Joke Eilander
Jan Riphagen
Herman van der Steege
Bertus Klaassen
Jan IJzerman

Coördinator worden?
Omdat in het aantal maatjes groeiende is, willen we
graag 2 coördinatoren aan het team toe voegen, zodat
het coördinatoren werk beter verdeeld kan worden.
Van een coördinator wordt verwacht dat hij of zij de
zowel de 3 daagse maatjes opleiding volgt als de 2
daagse coördinatoren training. Voor meer info over
deze functie kunt u contact opnemen met de huidige
coördinator.

Een hartelijke groet,
Bestuur Stichting Grip op de Knip Heerde
voorzitter
secretaris
penningmeester
fondsenwerving
PR/communicatie

