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I Vrijwilligers Kerstin Jacobs en Erik Kolthof van Grip Op Schuld helpen inwoners met financiële zaken. (Foto: Hein van Bakel)

'Het is enorm dankbaar werk'
DEURNE - Voor financiële hulp bij geldzorgen en schulden kunnen

inwon«s in de Deume sinds 2012 bij Grip Op Schuld (GOS)

terecht De s6&ting helpt inwoners die in financiële problemen zijn

geraakt of dreigen te raken en het zeH niet (meer) op kunnen lossen.

Vrijwilligers, ook wel maaqes genoemd, helpen de cliënten om weer

een toekomstperspectief te krijgen. Erik Kotthof en Kerstin Jacobs

zeten zich al jaren met veel plezier in voor GOS. "Het werk geeft erg

veel voldoening."

door Bram Vonnisselroij

Kolthof is al jaren maatje bij GOS.

Elke week gaat hij aan de slag om
cliënten er financieel bovenop te

helpen. "Ik ben hier elke week
naast mijn baan, ongeveer twee
tot vier uur mee b&zig. Deze groep

mensen kiest er niet voor om in
deze situatiete zitten. De financië-

Ie problemen zijn vaak het gevolg

van andere problemen. Dit kan

bijvoorbeeld een scheiding zijn,
of studenten die verkeerde keuzes
hebben gemaakt" , legt Kolthof uit.

De groep mensen die hij bijstaat is

erg divers: alle lagen van de be-

volking, jong en oud en zowel in-

woners met een hoog als een laag

inkomen kloppen aan bij GOS.

Dat Jacobs zich in ging zetten voor

anderen was geen verrassing. "Ik

kreeg van mijn moeder mee dat

je altijd iets voor de gemeenschap
moet betekenen. Ik ben gezond
en heb een fijne baan, dus wil ik

anderen die het minder goed heb-

ben helpen. Sommige mensen zet-

ten zich in om olifanten in Afrika

te redden, ik help liever burgers
in mijn eigen dorp." Na hun

aanmelding als maatje bij GOS
krijgen vrijwilligers een uitge-
breide training om cliënten goed

bij te kunnen staan. En tijdens
hun werk worden ze altijd goed
begeleid door de coôrdinatoren.
Verder vinden er ieder jaar en-
kele maatjesavonden plaats waar

ze ervaringen en kennis kunnen

delen. De vrijwilligers maken deel

uit van een groep gelijkgestemden

-met hetzelfde doel: burgers helpen

met financiën. Voor Kolthof kun-

nen de casussen niet ingewikkeld
genoeg zijn. Hij studeerde Econo-
mie en Rechten en is in de finan-

ciële sector werkzaam. "Dat helpt
natuurlijk. Al kom ik af en toe din-

gen tegen waar ik ook geen weet

van heb. Dat maakt het leuk, zo

blijft het uitdagend." Het gaat bij
cliënten meestal niet alleen om fi-

nanciële problemen. Kolfhof: "Dat

is vaak het topje van de ijsberg.

We pakken tevens de problemen

daaromheen aan en soms trekken

we bij andere instanties aan de

bel. " Het is voor veel cliënten con-

fronterend om volledige openheid

van zaken te geven. Kolfhof: "Je

probeert een vertrouwensband
met hen op te bouwen. Al snel
zien cliënten dat we het beste met

ze voor hebben." Het eerste wat

de maatjes doen is een overzicht

maken van de inkomsten en uit-

gaven zodat eventuele schulden
inzichtelijk worden. Jacobs: "Vaak

zien de cliënten door de bomen
het bos niet meer. Wij zetten alle

inkomsten, uitgaven en schulden

op een rijtje, dat is best confronte-

rend. Kolthof en Jacobs genieten
als ze mensen weer een perspec-
tief kunnen bieden. "De cliënten
zijn dankbaar voor de hulp en je
ziet ze na een tijdje weer helemaal

opbloeien. Dat is echt mooi om te

zien" , besluit Jacobs. COS is nog

op zoek naar nieuwe vrijwilligers.
Om als maatje aan de slag te gaan

is het niet noodzakelijk om een fi-
nanciële achtergrond te hebben.
Aanmelden kan via info@gripop-
schulddeurne.nl of www.gripop-
schulddeurne.nl.

Vrijwilligersevent
Elk jaar vindt in september een

groot vrijwilligersevent plaats in

het gemeentehuis. Vanwege co-

rona komt de organisatie met een

alternatief. Vanaf maandag 20

september organiseren de Zorg-

boog, ORO, Senzer, LEEF, LEV-

groep, MEE, Deurnevoorelkaar,

gemeente Deurne samen met

andere verenigingen en vrijwil-
ligersorganisaties "Wandel voor
Elkaar". Een wandeling met infor-

matie en verrassingen. Dat doen

zij als waardering voor alle vrij-

willigers die actief zijn in Deurne.

Ook biedt dit event de mogelijk-
heid om meer te weten te komen

over vrijwilligerswerk. Een maand

lang is er een wandelroute langs

verschillende locaties waar vrij-
willigers actief zijn. Op de route

kom je posters tegen. Deelnemers

kunnen de QR-code scannen om

meer te ontdekken over vrijwilli-
gerswerk. Een overzichtskaart met
organisaties en punten is te ver-
krijgen bij het VVV en op www.
deurnevoorelkaar.nl. Deelnemers
kunnen een eigen route lopen of

meedoen aan de gezamenlijke

start op 20 september. Hierbij zijn
zowel zorg, welzijn, cultuur en
sport vertegenwoordigd. De or-
ganisaties vinden het van belang

om vrijwilligers te bedanken -en
willen laten zien hoe mooi vrijwil-
ligerswerk is.


