
Een groeiend aantal huishoudens  

heeft financiële problemen.  

Niet alleen binnen uw kerkelijke 

gemeenschap, maar ook achter 

heel wat voor deuren in uw eigen 

wijk. Uw kerk of caritas kan deze 

mensen een helpende hand 

bieden. Uit naastenliefde, zoals 

Jezus dat ons voorleefde. 

Een kerk van betekenis



“Ik durf weer open  

te doen als er  

wordt aangebeld, 

nog twee maanden  

dan heb ik alles 

 afbetaald.  

Mijn maatje moedig-

de mij aan om vol te 

 houden. Hij leerde me 

ook hoe ik voortaan 

overzicht kan houden 

over mijn financiën.”

Aansluiten  

bij SchuldHulpMaatje?

Neem contact op met Schuld HulpMaatje Nederland voor meer 

 informatie. Wij helpen u graag bij het ontsluiten van een lokaal 

 netwerk. En u kunt rekenen op deskundige ondersteuning bij 

de opbouw van een lokale SchuldHulpMaatje organisatie. 

SchuldHulpMaatje voorziet in deskundigheidstrainingen voor 

de vrijwilligers, een werkplan 

en het nodige pr- en werk-

materiaal. 

 

“Ik vertelde aan de pastor dat ik 

geen boodschappen meer kon 

doen voor mijn gezin.  

De volgende dag stond er een 

volle boodschappenkar  

voor mijn deur.  

Het noodfonds sprong bij en  

betaalde het schoolgeld  

voor de kinderen. Ik kon naar  

de Voedselbank en ik kreeg een  

SchuldHulpMaatje. Hij heeft  

mij fantastisch geholpen  

voor een  structurele oplossing.”

Geldzaken, een taak van de kerk?

Schulden zijn ontwrichtend en veroorzaken een neer waartse 

spiraal waar iemand zelden op eigen kracht uitkomt. Eén op 

de vijf Nederlanders heeft ermee te maken, in alle lagen van 

de bevolking.  

SchuldHulpMaatje 

wil vanuit de kerken 

deze mensen 

helpen met liefde 

en praktische hulp.

Samen lukt ‘t 

SchuldHulpMaatje is gebaseerd op de 

bundeling van krachten van minimaal 

drie lokale kerken en/of christelijke 

 organisaties en samenwerking met  

maatschappelijke organisaties. Dat  

biedt een krachtig lokaal netwerk met 

korte lijnen en meer mogelijkheden.  

Als diaken kunt u snel doorverwijzen  

bij acute problemen. 

 

Samenwerken  

met SchuldHulpMaatje   

SchuldHulpMaatje leidt vrijwilligers op 

tot deskundige maatjes voor mensen met 

 (dreigende) schulden. Zij bieden praktische 

ondersteuning, een luisterend oor en moti-

veren om vol te houden. Dankzij de maatjes 

slagen veel meer mensen erin om hun  

schulden af te lossen, maar ook schuldenvrij 

te blijven. 

De maatjes ontlasten de traditionele rol van 

de diaconie of caritas. Tegelijkertijd biedt het 

de mogelijkheid om dienstbaar te zijn voor 

mensen buiten de eigen kerkelijke gemeen-

schap.  

Maatschappelijk relevant kerk zijn? Samen lukt ‘t... 



•     De meeste kerkgenootschappen 

zijn vertegenwoordigd in het be

stuur van SchuldHulpMaatje Neder

land 

•     Verbreedt de diaconale inzet

•     Biedt vrijwilligers een betekenis

volle taak 

•     Oogst waardering en respect in  

de  samenleving en van beroeps

krachten in de hulpverlening 

•     Geniet de belangstelling van  

het  Koningshuis 

•     Geeft mensen hoop en perspectief 

Meer weten?

SchuldHulpMaatje Nederland

Flevoweg 13

2318 BZ  Leiden

info@schuldhulpmaatje.nl

www.schuldhulpmaatje.nl/kerken

Samen 

     lukt 't...

Samen lukt 't

SchuldHulpMaatje 

Nederland werkt 

samen met: Kerk in 

Actie,   Landelijk Katholiek 

 Diaconaal  Beraad, 

Missie  Nederland en 

haar leden, Vincentius

verening, Perki, NGK, 

GKV, CGK, PCOB.

      

 


