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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.
Lustrum stichting Grip op de Knip Heerde
Op zaterdagmiddag 25 september waren
vertegenwoordigers van maatschappelijke
organisaties, de gemeente en kerken, samen met het
bestuur en de maatjes van Grip op de Knip bij elkaar
om stil te staan bij het 1e lustrum van de stichting. Zij
waren te gast bij de Petruskerk in Wapenveld.
Bestuurslid Jan IJzerman nam de aanwezigen mee in
de wereld van de schuldenproblematiek en het werk
van de schuldhulpmaatjes. In Nederland hebben 2,5
miljoen huishoudens betalingsachterstanden volgens
het Nibud. Bij ruim de helft van deze huishoudens is
sprake van problematische en risicovolle schulden.
Veel voorkomende schuldeisers zijn o.a. de
belastingdienst, zorgverzekeraars, CJIB,
energiemaatschappijen en Woningbouwcoöperaties.
Schulden ontstaan sneller dan je denkt. De oorzaken
zijn divers. Denk aan ziekte, werkloosheid,
echtscheiding, studie, verslaving, geen overzicht door
digitalisering en zo. De schuldhulpmaatjes helpen om
weer inzicht en structuur in de financiële zaken te
krijgen en streven naar zelfredzaamheid van de
hulpvrager.

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

Daarna krijgt entertainer, cabaretier, theoloog en
liedjesschrijver Rob Favier de microfoon. Hij brengt
een leuke mix van sketches en liedjes ten gehore.

Onder het genot van een hapje en een drankje is er
gelegenheid voor de aanwezigen om te netwerken en
na te praten.

Trudy Doornhof, van de landelijke vereniging van
Schuldhulpmaatjes, overhandigt bestuursvoorzitter Joke
Eilander een Spakenburgse plaatkoek met tekst.

In de afgelopen 5 jaar zijn er heel wat hulpvragers in
de gemeente Heerde door de maatjes van de stichting
geholpen. Eén van deze hulpvragers vertelt haar
verhaal die middag aan de aanwezigen.

100e SchuldHulpMaatje locatie
Op 4 november was de feestelijke opening van de
100e SchuldHulpMaatje locatie in de stadskerk van
Groningen. Met de opening van deze locatie kan de
nu de helft van alle inwoners in Nederland een beroep
doen op lokale vrijwilligers van SchuldHulpMaatje.
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Samenwerking Gemeente Heerde
Op 23 november gingen een aantal bestuursleden in
gesprek met professionals, raadsleden, politici en
andere vrijwilligers in de gemeente Heerde over de
aanpak van armoede en schulden. Het was de
bedoeling om elkaar te ontmoeten bij STIP, maar door
de corona maatregelen werd het een digitale
bijeenkomst. Naast een presentatie van de
activiteiten, die er in de gemeente zijn, om armoede
en schulden tegen te gaan, werd de dialoog aan
gegaan over de volgende onderwerpen: de
meerwaarde van een armoedepact, energiearmoede,
menstruatie armoede en ontwikkeling van kinderen
die geconfronteerd worden met armoede.
Hoe gaat het met de maatjes?
De SchuldHulpMaatjes hebben een lastige tijd achter
de rug. De problemen bij de hulpvragers stapelen zich
op, maar door de corona maatregelen worden de
maatjes beperkt in de begeleiding van de hulpvragers.
Het contact is de afgelopen tijd vooral telefonisch of
digitaal gegaan. Ook het onderlinge bijeenkomsten
konden veelal geen doorgang vinden. Terwijl het juist
zo belangrijk is dat je even met je collega’s kunt
sparren over de problemen waar je tegen aan loopt of
elkaar kunt motiveren. Toch gaan zij vol goede moed
door. Wilt u aan de maatjes denken in uw gebed?

www.schuldhulpmaatje.nl
www.uitdeschulden.nu
www.gripopdeknip.nl
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Levenskruispunten
De komende jaren ligt er dus de uitdaging om het
thema geld en geldzorgen via onze netwerken nog
verder inhoud te geven. Een belangrijke kans en
sleutel ligt bij belangrijke gebeurtenissen in het leven
van mensen en daarin te werken aan preventie en het
doorbreken van taboes. Daarbij gaat het niet alleen
om negatieve levenskruispunten zoals verlies van
gezondheid, werk, inkomen of partner, maar ook om
positieve levenskruispunten zoals uit huis gaan,
trouwen of samenwonen, kinderen krijgen of met
pensioen gaan.
Deze uitdaging kunnen we als bestuur en maatjes niet
alleen. Lijkt het u wat om ons in het nieuwe jaar met
deze uitdaging mee te helpen? Neem gerust eens
contact op met één van de bestuursleden of met onze
coördinator Fredie van Holst.
Wilt u meer weten over het werk van de stichting, kijk
dan eens op hun website www.gripopdeknip.nl
Op www.geldfit.nl kunt u zelf uw financiële situatie
eens checken.

Een hartelijke groet,
Bestuur Stichting Grip op de Knip Heerde

Wat doet het bestuur zoal?
Het bestuur komt maandelijks even bij elkaar om de
actuele zaken te bespreken en daarnaast zijn zij actief
in het contacten leggen en onderhouden met o.a. de
landelijke SHM organisatie, de regionale SHM
werkgroepen, kerken, verenigingen en
maatschappelijke organisaties in de gemeente en met
de ambtenaren van de gemeente Heerde. Ook
timmeren de bestuursleden aan de weg om het werk
van de stichting onder de aandacht te brengen van
potentiële hulpvragers, waarbij preventie hoog in het
vaandel staat. Wat zou het mooi zijn als mensen aan
de bel trekken als er een overstroming dreigt en niet
pas als het water al tot de lippen staat of nog verder.

Joke Eilander
Jan Riphagen
Herman van der Stege
Bertus Klaassen
Jan IJzerman
Wilco van de Vosse

voorzitter
secretaris
penningmeester
fondsenwerving
PR/communicatie
bestuurslid

