Activiteitenverslag SchuldHulpMaatje Westerkwartier 2016
Stichting SchuldHulpMaatje Westerkwartier is begonnen als interkerkelijke
samenwerkingsorganisatie in de gemeente Zuidhorn.
6 kerken in de gemeente ondersteunen het project, te weten: Gereformeerde kerk (PKN)
“Gastkerk”, Zuidhorn; Gereformeerde kerk vrijgemaakt “de Rank”, Zuidhorn; Hervormde kerk
(PKN) “Dorpskerk”, Zuidhorn; Hervormde Gemeente Noodhorn Saaksum, Noordhorn;
Doopsgezinde Gemeente, Noordhorn en de RK Parochie St. Jozef, Zuidhorn.
Na ondertekening van de intentieverklaring met SchuldHulpMaatje Nederland op 6 november
2015 om SchuldHulpMaatje in Zuidhorn op te richten hebben we op 31 december 2015 de
oprichtingsakte van Stichting SchuldHulpMaatje Westerkwartier getekend ten kantore van
notaris Tj. Smid te Zuidhorn.
Op 15 januari 2016 hebben we ons ingeschreven bij de KvK in Groningen.
Op 17 februari 2016 heeft onze penningmeester, de heer A.J. Veldman, een bankrekening
geopend t.n.v. Stichting SchuldHulpMaatje Westerkwartier,
bankrekeningnummer: NL26RABO 0156574756.
Tijdens een bijeenkomst voor geinteresseerde SchuldHulpMaatjes hebben 15 personen zich
aangemeld. Gedurende het jaar 2016 hebben Klaas Wildeboer en Arie Noordhof presentaties
over ons project SchuldHulpMaatje Westerkwartier gehouden voor de diaconieën van diverse
kerken in het Westerkwartier. In de presentaties hebben we verteld over onze missie, onze rol
en het doel voor nu en in de toekomst en hebben we gevraagd of men wil nadenken over
aansluiting bij/ondersteuning van ons project. Gevolg is dat vele kerken (nagenoeg allemaal) in
het Westerkwartier (de gemeenten Grootegast, Leek en Marum) het werk van
SchuldHulpMaatje van harte willen (onder)steunen. Prachtig resultaat, zijn we dankbaar voor.
Het bestuur is blij met de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst van de gemeente
Zuidhorn op 12 september 2016. Hiermee geeft de gemeente aan kennis te hebben genomen
van de start van SchuldHulpMaatje activiteiten in de gemeente Zuidhorn en is de gemeente
bereid tot samenwerking met SchuldHulpMaatje om zo mensen met financiële problemen in de
gemeente Zuidhorn te helpen om (weer) een financieel gezonde huishouding te voeren.
We kunnen nu echt met ons werk beginnen.
Op 28 oktober, 4 en 11 november 2016 van 9.00 – 17.00u. hebben 5 maatjes en een coördinator de
driedaagse training van SchuldHulpMaatje doorlopen. Renny Boonstra, Willie Elsinga-Aardema,
Gertia Bos-de Ruiter, Henk Martini, Klaas Visser en Arie Noordhof mochten hun certificaat in
ontvangst nemen. Arie Noordhof, heeft op 22 november 2016 de coördinatorstraining gevolgd
en is benoemd tot coördinator van SchuldHulpMaatje Westerkwartier.
De eerste hulpvragers hebben zich in december 2016 gemeld.
Eind 2016 lopen er 2 trajecten, te weten: 1 in Grijpskerk en 1 in Zuidhorn. 1 intake gesprek staat
in de planning voor begin 2017. We zijn benieuwd wat 2017 ons brengt.

In 2017 hopen we dat veel mensen ons weten te vinden en dat gemeenten en organisaties hun
cliënten attenderen op onze hulpverlening. En dat we in 2017 velen mogen helpen met het
(doen) voorkomen en oplossen van financiële (schulden)problematiek.
Ook in 2017 gaan we verder werken aan onze doelen door:
a. Het verder vormgeven en bevorderen van de SchuldHulpMaatje aanpak in het
Westerkwartier.
b. Concretiseren en borgen van de SchuldHulpMaatje aanpak in de burgerlijke
gemeenten.
c. Onze maatschappelijke bijdrage aan de effectiviteit van de schuldhulpverlening blijven
leveren.
d. De samenwerking tussen SchuldHulpMaatje vrijwilligers en reguliere
hulpverlening vergroten om de effectiviteit van schuldhulpverlening te verhogen.
f. Het vergroten van kennis en ervaring op het gebied van schuldhulpverlening.
g. Maandelijkse intervisiebijeenkomsten van de Maatjes
g. Uitbreiding van onze hulpverleningsactiviteiten, Westerkwartier breed.
h. Maatjes opleiden als de hulpvragen toenemen.
i. De gemeenten Grootegast, Leek en Marum uitnodigen tot samenwerking met ons.
h. PR, netwerken, fondsenwerving en verder al wat dienstbaar is aan het bereiken van ons
doel.
Vol goede moed gaan we ook in 2017 verder.
Bemoedigend is dat onze mensen dit werk met veel enthousiasme doen en bovenal dat we ons
gedragen weten door de steun van onze Hemelse Vader.
Samen lukt ‘t

