Schuldhulpmaatje PC Project
SchuldHulpMaatje is een landelijk initiatief van de gezamenlijke kerken. De kerken hebben
zich door de eeuwen heen bekommerd om de armen. Dus dit initiatief zal niemand
verbazen. SchuldHulpMaatje is per gemeente georganiseerd. Een gedreven persoon is in
Oude IJsselstreek gestart in 2012. Dat is tot nu toe zeer succesvol: we zijn nu met ruim 35
maatjes en bedienen jaarlijks zo’n 150 huishoudens.
Even een achtergrond van het ontstaan van financiële problemen. Ik heb geleerd dat er heel
veel oorzaken zijn en dat het in principe iedereen kan overkomen. Ook mij en u. Wat is het
geval: je went aan een bepaald inkomen. Daar zijn ook je verplichtingen en bestedingen op
gebaseerd. Als er niets bijzonders gebeurt dan kom je je leven lang rond. Maar…..er kan
ziekte optreden van jezelf of dierbaren, je bedrijf kan kopje onder gaan, echtscheiding, dure
kinderen, brand, eurocrisis, dekkingsgraad, rente niveau, bekeuringen, boetes, incasso,
verslaving en verzin het maar. Vaak kun je met verzekeringen, spaarzin en goed gedrag wel
wat klappen hebben, maar het kan nog steeds uit de bocht vliegen.
Daarnaast zijn er natuurlijk de vele verleidingen. De buren doen het dus waarom ik niet.
Facebook “kijk eens hoe goed ik ben”, winst verdriedubbelaar, loterij “speel gratis mee” en
je bent geabonneerd tot je opzegt, “geniet nu betaal later”, gratis, makkelijk.
En tenslotte, onze wereld is erg ingewikkeld. Vraag handig een toeslag bij de belastingdienst
aan en je krijgt hem. Dat je deze wellicht volgend jaar moet terugbetalen, weet je dat wel?
Een aflossingsvrije hypotheek bestaat niet, alleen komt dat aflossen pas over 30 jaar, weet je
dat wel. En een makkelijke lening kan zomaar 14% rente rekenen. Al eens van Cybercrime
gehoord of Phishing, wat kan je ertegen doen? Al deze dingen kunnen erg duur worden.
Wat het nog ingewikkelder maakt is dat bijna alle bedrijven en instellingen via een website
werken. Mijn Belastingdienst, Mijn UWV, Mijn Vitens, Mijn gemeente. Af en toe kom ik
mensen tegen die zeggen “aan Mijn Hoela”.
Als je eraan mee wilt en kunt doen dan ligt er nog een drempeltje: een computer (laptop)
printer, inkt, papier, opfriscursus, alles kost geld. En dat moet je nu maar net hebben.
Wat zijn dat nou voor mensen, die Maatjes? Het zijn gedreven vrijwilligers die graag andere
mensen een handje willen helpen, en het leuk vinden om onze ingewikkelde maatschappij zo
goed mogelijk te leren kennen. Ikzelf wilde ook de andere kant van de kloof (tussen rijk en
arm) wel eens van dichtbij zien.
Maatje word je niet zomaar: je moet solliciteren en een aantal eigenschappen bezitten zoals
omgaan met mensen en met geld. Dan ga je 3 dagen op cursus en mag je met een buddy de
eerste stappen zetten. Je kunt zo ervaring opdoen en bij alle andere Maatjes om hulp
vragen, want samen lukt het. Dan volg je jaarlijks een aantal cursussen via internet om bij te
blijven en nieuwe regels te leren kennen. Onze eigen club, in de gemeente Oude IJsselstreek
heeft een viertal lesmiddagen per jaar en tenslotte hebben we iedere maand een inloop,
intervisie.

Ik hoop dat ik voor u een duidelijk beeld heb kunnen neerzetten over hoe SchuldHulpMaatje
werkt. Voor onze klanten is het gratis, maar onze organisatie kost wel wat. Gelukkig krijgen
we van vele kanten subsidie, vooral van organisaties die baat hebben met ons werk.
Er hoort nog een stukje bij. We willen onze klanten die dat kunnen zelfredzaam maken. We
hebben gezien dat het gemis van digitale spullen – een laptop en toebehoren voor
sommigen een te grote stap is.
Een paar jaar geleden zijn we daarom gestart met een PC-project. We geven sommige van
onze zorgvuldig uitgekozen klanten een Laptop –set in bruikleen. Die bestaat uit een zo goed
als nieuwe laptop, een printer, inkt papier en een opfriscursus als ze daarmee echt verder
kunnen. Een complete set kost ruim 500 euro en middels fondsenwerving hebben we een
30-tal sets uitstaan. Na 2 jaar gebruik mag de klant de set houden. Er zijn dus regelmatig
nieuwe fondsen nodig, bijvoorbeeld door collectes in de kerkdiensten. De diaconie en
Stichting Schuldhulpmaatje staan ervoor in dat het geld op een goed plek terecht komt.
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