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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
Deume sinds 2012 bij Grip Op Schuld (GOS)
inwon«s in de
terecht De s6&ting helpt inwoners die in financiële problemen zijn
geraakt of dreigen te raken en het zeHniet (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."
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ze voor hebben." Het eerste wat Elkaar". Een wandeling met inforte redden, ik help liever burgers de maatjes doen is een overzicht matie en verrassingen.Dat doen
maken van de inkomsten en uit- zij als waardering voor alle vrijin mijn eigen dorp." Na hun
aanmelding als maatje bij GOS gaven zodat eventuele schulden willigers die actief zijn in Deurne.
krijgen vrijwilligers een uitge- inzichtelijk worden. Jacobs: "Vaak Ook biedt dit event de mogelijkzien de cliënten door de bomen heid om meer te weten te komen
breide trainingom cliëntengoed
bij te kunnen staan. En tijdens het bos niet meer. Wij zetten alle over vrijwilligerswerk. Een maand
hun werk worden ze altijd goed inkomsten, uitgaven en schulden lang iser een wandelroute langs
begeleid door de coôrdinatoren. op een rijtje, dat is best confronte- verschillende locaties waar vrijVerder vinden er ieder jaar en- rend. Kolthofen Jacobs genieten willigers actief zijn. Op de route
kele maatjesavonden plaats waar als ze mensen weer een perspec- kom je posters tegen. Deelnemers
tief kunnen bieden. "De cliënten kunnen de QR-code scannen om
ze ervaringen en kennis kunnen
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