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Met deze nieuwsbrief houden we u op de hoogte van
de stand van zaken van de stichting.
Contact kerken
In de afgelopen periode zijn diaconieën en
kerkenraden bezocht door 1 of meerder
bestuursleden. Ook in 2020 gaan we hier gestaag mee
door. We hebben gemerkt dat het belangrijk is om
elkaar te informeren en te ondersteunen.
In oktober hebben we de kerken in Heerde,
Wapenveld, Veessen en Vorchten gevraagd om
aandacht te schenken aan de week van de armoede.
Dit gaan we ook doen rondom de week van het geld,
dat in de laatste week van maart zal plaats vinden.
Landelijk blijkt het nog steeds hard nodig te zijn dat
mensen goed geïnformeerd worden over financiële
zaken. In Heerde is dat niet anders. We werken hierbij
samen met andere organisaties, zoals de Gemeente
Heerde, maatschappelijk werk en waar mogelijk
andere verenigingen en stichtingen.
Maatje worden? …Meld je aan!
Vanwege de groeiende aantal hulpvragen zoeken we
nieuwe maatjes. Een maatje begeleid hulpvragers om
hun financiële huishoudboekje weer op orde te
krijgen en om samen 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 en collega maatjes. Als je belangstelling
hebt of eerst meer wilt weten, kun je de coördinator
bellen (06-39023704) of e-mailen:
coordinator@gripopdeknip.nl
Ondernemersevent Heerde.
Op 14 november j.l. was een afvaardiging van
stichting Grip op de Knip aanwezig tijdens het
ondernemersevent, dat gehouden werd in de Heerd.
Het event had als thema Duurzaamheid, dat mooi
werd uitgewerkt door weerman Reinier van den Berg.
Verder was er een bijdrage van Karolina Ryszka

(Rabobank) en van vier lokale ondernemers.
Wethouder Wolbert Meijer reikte MKB-speldjes uit
aan de vier lokale ondernemers. Het speldje is een
teken van waardering voor hun inzet en bijdrage aan
de maatschappij. Een mooie gelegenheid om Grip op
de Knip en het werk
van de
schuldhulpmaatjes
onder de aandacht te
brengen bij de
ondernemers. Wij
kijken terug op een
geslaagde avond.
Social Media
Grip op de Knip-Heerde is nu ook actief op Facebook
en Linked In. Het blijkt dat veel hulpvragers op
Facebook actief zijn. I.s.m. marketing &
communicatie bureau New Rise plaatsen wij
gedurende 20 weken, wekelijks 2 posts over Grip op
de Knip en Schuldhulpverlening op Facebook. De
content proberen we zo actueel mogelijk te houden
waarbij wij de reacties van de volgers en likers zoveel
mogelijk delen.
Heb jij Grip op de Knip al geliked? …Doen !!
Vacatures
Momenteel zijn er 2 bestuursfuncties vacant. Wij
zoeken dringend 2 vrijwilligers die de taak van
penningmeester, secretaris of een andere taak op
willen pakken. Voor meer info over deze taken kun je
contact opnemen met één van de bestuursleden. Hun
gegevens staan op de website www.gripopdeknip.nl
Tot slot willen wij u vragen om deze nieuwsbrief door
te sturen naar mogelijke belangstellenden. We hopen
hiermee het werk van de stichting onder een groter
publiek bekend te maken. Via de website kan men
zich eenvoudig aanmelden voor nieuwsbrieven.
We wensen u allen een gezond en gezegend 2020 toe
en hopen op een goede samenwerking.
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