Elke twee maanden verschijnt deze Meedoenpagina Wageningen. In deze editie geven wij informatie over geldvragen. Heb je hierover een vraag of zoek je hulp?
Neem contact op met één van de organisaties.
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Karin leefde drie jaar van een minimum
“Door hulp te zoeken kwam ik er bovenop”
Enthousiast vertelt Karin Bouwmeester over haar
nieuwe baan. “In de tijd van corona is het mij als
50-plusser twee keer gelukt om met succes te solliciteren. Heel fijn dat ik nu een vast inkomen heb en
mijn rekeningen kan betalen.”
Schulden
Dat was een aantal jaren geleden wel anders. Het bedrijf dat zij had, kreeg te maken met schuldeisers. Karin
probeerde nog een tijdje het ene gat met het andere te
dichten. Maar toen de bank weigerde om een lening te
verlengen, ging het echt niet meer. Haar bedrijf moest
stoppen en Karin bleef achter met een flinke schuld.
Minimum
Er zat niets anders op dan een schuldsanering. Dan leef
je drie jaar lang van een miminum. Alles wat je daarnaast verdient gaat naar de schuldeisers. Die tijd was
volgens Karin niet makkelijk. “Je moet het doen met
een klein bedrag per week. Verjaardagen, uitjes of naar
de bioscoop gaan kan niet. Maar omdat je weet dat je
na drie jaar met een schone lei kunt beginnen, heb je
wel veel minder stress.
Geen schuldeisers meer, geen stapels post, geen
deurwaarders aan de deur. Dat geeft opluchting.
En inmiddels ben ik al bijna vijf jaar schuldenvrij.”

Actie
Karin raadt iedereen aan om op tijd in actie te komen als je in geldproblemen dreigt te komen. “Daarmee voorkom je zoveel extra ellende. Zoek hulp voordat het misgaat! Er is namelijk meestal een oplossing
om eruit te komen. En het is absoluut niet nodig
om je er voor te schamen. Het kan iedereen overkomen. Je zal maar net ziek worden, te maken krijgen
met een scheiding, een vervelende baas op het werk
hebben, of een formulier net verkeerd hebben ingevuld. Voor je het weet zit je dan in moeilijkheden.”
Overzicht
Karin bewijst dat je er weer bovenop kunt komen.
Daarom helpt ze zelf nu ook mensen die moeite hebben met hun administratie. “Een belangrijke tip van mij
is om overzicht te houden. Doe je administratie in een
map. Maak een overzicht van je inkomsten en uitgaven. Dan weet je hoeveel je binnen krijgt en hoeveel
je moet betalen. En nogmaals; kom je er niet uit, zoek
hulp, want je hoeft het niet allemaal in je eentje op te
lossen!”
Herken je jezelf in het verhaal van Karin? Wacht
niet af, maar neem contact op met het Startpunt
via (0317) 41 01 60 of startpunt@wageningen.nl.
Kijk voor meer informatie over hulp en inkomensondersteuning op www.startpuntwageningen.nl.

Uitkomen met inkomen
Wat is het soms lastig in ons land. Al die wetten
en regels. Bij een uitkering, bij de belasting met de
toeslagen, bij de gemeente, bij de Woningstichting.
Soms zie je door de bomen het bos niet meer. Dan
kunnen de Sociaal Raadslieden van Solidez goede informatie en advies geven. En is het lastig om de administratie bij te houden? Of staan al die brieven vol
met moeilijke woorden? De vrijwilligers van Solidez
kunnen daarbij helpen. Extra mooi; alle hulp is gratis!
Sociaal Raadslieden
Rietje van Beek maakt al jarenlang gebruik van de hulp
van de Sociaal Raadslieden. “Ze hebben zoveel verstand van dingen waar je mee te maken krijgt. Ze helpen je écht verder. Zelf moest ik een paar jaar geleden
stoppen met werken.
Omdat mijn man AOW en een pensioentje had, veranderde er van alles in de toeslagen van de belasting. De
Sociaal Raadslieden hebben keurig uitgezocht waar we
recht op hadden. Eerder hadden ze ons al eens geholpen met een bezwaarschrift over de huurstijging.”
Rietje is dus duidelijk een groot fan van de Sociaal
Raadslieden. “Zij helpen je écht verder. Ik heb hun telefoonnummer in mijn mobiel staan. Dat heb ik al zo vaak
aan anderen gegeven met het advies om contact op te
nemen. Op die manier heb ik dan zelf ook een beetje
geholpen.”

Langdurige Thuisadministratie
Arie Abbink is een van de vrijwilligers die helpt bij de
Langdurige Thuisadministratie. Hij noemt het dankbaar werk. “Ik help mensen die het zelf net niet redden.
Denk aan mensen die moeite hebben met lezen, die
een overleden partner hebben die altijd de administratie deed, nieuwkomers in ons land, of ouderen die niet
weten hoe je alles op de computer moet regelen. Zij
bewaren dan alle post en rekeningen voor mij en samen
gaan we rustig kijken wat er betaald of geregeld moet
worden.”
Arie noemt zijn hulp dankbaar werk. “Stel dat je zelf
in zo’n situatie zit, dan is het toch fijn als er iemand is
die je steunt? Soms ben ik helemaal niet zo lang bezig,
maar voor de mensen is het zo’n grote hulp. Het geeft
ze rust, omdat ze weten dat alle rekeningen weer keurig betaald zijn. Doordat je de mensen op deze manier
op tijd helpt, voorkom je grote problemen in de toekomst.”
Korte vragen aan de Sociaal Raadslieden? Van
maandag t/m donderdag tussen 9.00 en 10.00
uur is er een telefonisch spreekuur via 0317 46
88 30. Liever een afspraak op kantoor? Bel dan
van maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 12.00
uur met 0317 46 88 30.
Hulp nodig van de Langdurige Thuisadministratie?
Of zelf helpen als vrijwilliger? Bel dan met Lotte
van de Peppel, 06 30778664.

Inloop Geldzaken

Maandag van 13.00-15.00 uur inloopmiddag in
’t Palet Rooseveltweg 408a Wageningen. Eén plek
voor al je vragen over geldzaken. Door Startpunt,
Solidez en Humanitas Thuisadministratie.

onderdeel van Welsaam

