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SchuldHulpMaatje Oudewater
In februari 2016 bestond SchuldHulpMaatje Nederland vijf jaar. Dit is gevierd met een bijeenkomst in
de Hooglandse kerk in Leiden. Koningin Maxima was één van de genodigden. Ook vanuit Oudewater
hebben drie maatjes de feestelijke bijeenkomst bijgewoond. Het was heel motiverend.
Op initiatief van de diaconieën van de HGOH, de PGO en RK Parochie St Franciscus van Assisië is in
de loop van 2013 in Oudewater gestart met SchuldHulpMaatje. Inmiddels zijn de nodige hulpvragen
ontvangen en in behandeling genomen. Een deel hiervan is ook weer afgerond. Hierbij wordt nauw
samengewerkt met instanties als Welzijn Oudewater, Ferm Werk en de Voedselbank.
In de loop van vorig jaar is het aantal “maatjes” uitgebreid van vier naar zes. Ook deze nieuwe
maatjes hebben een gedegen opleiding gehad voordat zij aan de slag gingen. Het werk als maatje is
intensief en niet éénvoudig, maar wel heel dankbaar om te doen. Fijn is het als iemand na een
bepaalde periode weer grip heeft op zijn of haar financiële situatie. Dat gebeurtenissen als afsluiting
van nutsvoorzieningen, beslaglegging of woningontruiming konden worden voorkomen. Dat
hulpvrager en maatje elkaar na afloop van een traject de hand kunnen geven en zeggen “het is ons
samen gelukt”.
Vragen om hulp is een grote stap, ook in Oudewater. Toch is het belangrijk dat dit in een vroegtijdig
stadium wordt gedaan om erger te voorkomen. De hulpvrager behoudt altijd zijn of haar eigen
verantwoordelijkheid. SchuldHulpMaatje geeft raad en ondersteunt. Niet alleen om op korte termijn
orde op zaken te stellen, maar ook om iemand te leren hoe een financieel gezond leven te leiden. Dus
geen symptoombestrijding, maar hulp die uitkomst biedt voor de lange termijn. De hulpvrager moet
zich zelf melden. Het is natuurlijk vanzelfsprekend dat vertrouwelijk met gegevens wordt omgegaan
Wilt u meer weten over SchuldHulpMaatje Oudewater, bezoek dan eens de website
www.schuldhulpmaatjeoudewater.nl.
Overweegt u een financiële bijdrage om het werk van SchuldHulpMaatje Oudewater te ondersteunen,
ook hierover kunt u informatie op de site vinden.
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