
 
Nieuwsbrief Oktober 2021 
 
Beste Maatjes, 
Bij deze ontvangen jullie weer een Nieuwsbrief van Maatje Vijfheerenlanden.  
Veel leesplezier! 
 

Van het bestuur  
Beste Maatjes,  
Begin september hebben wij een goede ontmoeting gehad met wethouder Tirtsa Kamstra - van Dam 
in het gemeentehuis van Vianen. Tirtsa heeft onder andere Jeugd en onderwijs in haar portefeuille. 
Het onderwerp van gesprek was natuurlijk armoede en schulden onder jongeren. Er zouden zo’n 800 
kinderen deel uitmaken van gezinnen waar permanente financiële zorgen zijn. Daarnaast zijn er ook 
veel schulden onder jongeren. Tirtsa en haar team zijn met deze onderwerpen serieus aan het 
zoeken hoe zij contacten kunnen leggen met jongeren in onze gemeente. Enerzijds om te zorgen 
voor goede voorlichting op scholen, anderzijds om leuke events te organiseren, om maar in contact 
met hen te komen. “Hoe krijgen we jongeren actief en gezond”. Werken onder jongeren is erg lastig 
en vergt een lange adem om het vertrouwen te winnen. Gemeente Vijfheerenlanden heeft inmiddels 
diverse jongerenwerkers in dienst. Er wordt veel via social media met hen gecommuniceerd. 
Jongeren in armoede en/of met schulden staat ook bij Maatje Vijfheerenlanden op de agenda. Wij 
zoeken daarom ook de gemeente op om te kijken waar enige samenwerking mogelijk is.  
Afgelopen week is er gesproken met een afvaardiging van een plaatselijke politieke partij. De 
komende tijd zullen we verschillende fracties bezoeken. We hebben dan gesprekken over hoe 
armoede en schuld verwerkt kunnen worden in de actieplannen in aanloop naar de gemeente-
raadsverkiezingen voor aanstaande maart. Maar ook voor verdere bewustwording van de 
ontwikkelingen en de zorgen daaromtrent. Zo vragen raadsleden al aan het college hoe zij willen 
omgaan met de te verwachten opkomst van de zogenaamde energiearmoede. Daarnaast is er de 
druk op het verder actualiseren van het programma Armoede en Schuld. Ondanks de vermeende 
geldzorgen reserveert het college een flink bedrag om dit op korte termijn handen en voeten te 
geven. 
We zijn er dankbaar voor dat we iets voor kwetsbare mensen kunnen betekenen. Wij willen nog véél 
meer mensen perspectief op een leven zonder schulden geven en daar nemen we onze 
verantwoordelijkheid in. Er is nog veel werk te doen. 
Wij wensen jullie veel voldoening uit de inzet om hulpvragers weer naar de zelfredzaamheidstatus te 
begeleiden. 
Hartelijke groet namens het bestuur, 
Rien Bal     
 

Van de administratief medewerker 



Hulpvragen 
De afgelopen periode zijn er diverse dossiers afgesloten. De afgelopen paar weken zijn er weer een 
paar hulpvragen bijgekomen in Leerdam, Zederik en Vianen en deze mensen konden al snel geholpen 
worden door een maatje.  
Per 30 september zijn er 41 lopende hulpvragen.  
 
Administratie 
De afgelopen maanden zijn er ook weer een paar nieuwe maatjes gestart. Uiteraard hopen wij dat zij 
binnenkort actief aan de slag kunnen met een hulpvrager. Als er vragen zijn, dan kunnen zij ’s 
morgens tussen 9 en 12 uur altijd contact opnemen met René, 06-28193974. Uiteraard kan ik als zij 
willen, wat meer uitleg geven over het Hulpvrager Systeem (HVS). Ook is het mogelijk een ordner, de 
financiële map, op te halen om zo de administratie te ordenen. Daarnaast zit er nog extra info in de 
map met praktische tips voor de hulpvrager. De administratie is door de week bereikbaar van 9.00 
tot 12.00 uur 
Minimaregelingen 
Zoals jullie allemaal weten, kunnen er diverse minimaregelingen aangevraagd worden. Eén van de 
regelingen is een vergoeding voor sport, cultuur en onderwijs. Als jullie hulpvrager deze vergoeding 
in het verleden ontvangen heeft, dan heeft hij begin september dit bedrag weer automatisch 
ontvangen. Mocht jouw hulpvrager interesse hebben voor deze regeling en ervoor in aanmerking 
komen, dan kan dit alsnog aangevraagd worden via Avres. 
www.avres.nl/voor-sport-cultuur-en-onderwijs 
De vergoeding is: € 116 per jaar. 
Voor de overige regelingen kunnen jullie kijken op de website van Avres of op de databank met 
diverse instanties en hun regelingen 
www.schuldhulp.nl/wiki/index.php?title=Vijfheerenlanden - Overzicht organisaties  
  

Stand van de Maatjes 
Momenteel zijn we met 42 Maatjes aan de slag en er zijn weer acht aankomende Maatjes die vanaf 
16 oktober de training hopen te gaan volgen.  
 

Maatjesavonden 
Er zijn veel aanmeldingen voor de Maatjesavond van 25 oktober. We gaan elkaar weer ontmoeten en 
we lanceren de nieuwe website met een officieel tintje. Ook de pers is erbij. Graag tot ziens! 
 
We hadden de volgende avond gepland op 29 november, maar deze laten we vervallen, omdat dit 
toch te dicht op elkaar is. 
Binnenkort krijgen jullie de nieuwe data voor volgend jaar. 
 
Dank jullie wel voor jullie inzet!  
Namens de coördinatoren en het bestuur, 
Met vriendelijke groet, 
Madelène Bikker 
Tel. 06-45624889 
coordinatormadelene@maatjevijfheerenlanden.nl 
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