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Wij willen je helpen!  Samen lukt ‘t...

Heb je interesse of vragen?
Neem dan vrijblijvend contact met ons op via de gegevens op de achterzijde van deze folder.

Dan krijg je wellicht een uitkering. Dat 
betekent dat je waarschijnlijk minder geld te 
besteden hebt. En dat kan gevolgen hebben 
voor de levensstijl die je gewend bent.

Misschien wil je nu al een buffer op gaan 
bouwen voor als de uitkering omlaag gaat. En 
weet je niet precies hoe je dit kunt aanpakken. 
Goed financieel beheer is dan belangrijk. 
Hierbij kunnen wij je helpen.

Onze ondersteuning is gericht op:

•  Voorkoming van schulden

•  Ondersteuning bij schulden

•  Nazorg na schulden

Je baan 
verloren?

Een paar  
vragen:

 SchuldHulpMaatje

• • •      werkt met goed opgeleide en gecertificeerde 
vrijwilligers die we ‘maatjes’ noemen

• • •      is er voor iedereen

• • •      is een initiatief vanuit de kerken en de gemeente

• • •      werkt met vrijwilligers die er zijn voor jou

• • •      helpt je je financiën op orde te krijgen en te houden

Kom je aan het eind van de maand niet  

uit met je geld?

Heb je achterstallige rekeningen?

Maak je je post niet (meer) open?

Heb je je financiële administratie niet 

goed op orde?

Kun je hulp gebruiken bij je financiële 

beheer?

Vind je het moeilijk om hulp te vragen?

Is het misschien tijd om iemand te vragen 

om je te ondersteunen?

Als je één of meerdere vragen met 

‘ja’ kunt beantwoorden dan is het 

verstandig om hulp in te roepen.

ja/nee

ja/nee

ja/nee

ja/nee

ja/nee

ja/nee

ja/nee
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