Samen Leven Kerkrade is een samenwerking tussen Gemeente Kerkrade,
MeanderGroep Zuid-Limburg, LEVANTOgroep, SGL, XONAR, Impuls, NOVIzorg,
Radar, GGD Zuid Limburg en het Platform Maatschappelijke Ondersteuning
Kerkrade met als doel om samen met de inwoners, de kracht van de burger en
eigen buurt te versterken en waar nodig te ondersteunen.
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Wiel van Herten.

Het project SchuldHulpMaatje
Kerkrade is een samenwerkingsverband tussen Impuls,
Cliëntenraad Kerkrade
en Humanitas thuisadministratie
Parkstad.
De vrijwilligers
van de
verschillende
organisaties
bundelen
hun krachten
om mensen hulp
en ondersteuning te
bieden bij administratieve
en financiële problemen en
vragen.

SchuldHulpMaatje:
Wijkpunten
Samen Leven
Chevremont
Pietershof

Adres
Akkerheide 64

Openingstijden
Ma t/m vrij: 9 tot 16 uur

P3		

Sint Pieterstraat 3

Ma t/m vrij: 9 tot 12 uur

Bleijerheide
Kling Nullet

Adres
Openingstijden		
Maria Gorettiplein Dagelijks: 10.30 tot 19 uur

D’r Prick
Pricksteenweg 1b
			
			
			

Ma 8.30 tot 12.30 uur
di 8.30 tot 15 uur,
wo 11 tot 15 uur,
do en vr 8.30 tot 15 uur

Heilust
’t Westhoes

Adres
Kampstraat 50

Openingstijden
Ma/di/do/vrij: 9 tot 15 uur

Eygelshoven
Laethof

Adres
Putstraat 1

Openingstijden
Ma t/m vrij: 8 tot 16.30 uur

Socio-Project
Laurastraat 10
			

Ma t/m vrij: 9 tot 12 uur en
13 tot 16.45 uur

Terwinselen		 Adres
Openingstijden
Firenschat		SchaesbergerMa t/m vrij: 10.30 tot 15.30 uur
straat 25		
In de loop van dit jaar gaat aanvullend nog het volgende wijkpunt
Samen Leven van start:
Centrum
Adres
Gebouw Novizorg Old Hickoryplein 1

ondersteuning bij
administratie en financiën

Wiel van Herten (63) is één van
de vrijwilligers. Ook regelt hij
samen met tien andere coördinatoren de aanvragen die bij SchuldHulpMaatje binnenkomen. Hij
begeleidt onder andere Yvonne
(46). Vorig jaar overleed plotseling haar echtgenoot. “Hij regelde
de financiën”, vertelt ze, “ik wist
er weinig van. Ook waren er
problemen met het betalen van
de vaste lasten zoals huur, energie
en zorgverzekering. Het begon al
bij de wachtwoorden van onder
andere de computer en DigiD.
Die wist ik niet. Ik heb het
probleem meteen aan de maatschappelijk werker voorgelegd.
Hij verwees me naar SchuldHulpMaatje Kerkrade.”
“Zodra er een vraag binnenkomt,
bekijken we eerst of het probleem
genoeg heeft aan een antwoord
via de telefoon of mail of dat er
een langer traject nodig is”, legt
Wiel van Herten uit. “Als er uitgebreide ondersteuning nodig is,
bekijken we wie van de vrijwilligers de tijd en mogelijkheden

heeft om de ondersteuning te
bieden en volgt er een intakegesprek met de hulpvrager.
Schuldhulpmaatje en hulpvrager
stellen samen een plan op. Als het
nodig is, wordt er professionele
hulp ingeschakeld.”
Ondersteuning
Zo’n vijftig deskundige vrijwilligers helpen bijvoorbeeld bij het
op orde brengen van de stapel
rekeningen, ze helpen om weer
overzicht te krijgen in de thuisadministratie of om een huishoudboekje te maken waarin goed te
zien is wat de inkomsten en
uitgaven zijn. Daarnaast wordt er
gekeken of iemand nog recht heeft
op bepaalde regelingen, bijvoorbeeld bijzondere bijstand of
ondersteuning vanuit stichting
Leergeld. Ook wordt er bekeken
waarop de hulpvrager kan besparen, zodat de uitgaven verminderen.
Vraag om hulp
De vrijwilligers ondersteunen,
ook als er schulden zijn en er

een professioneel traject van
schuldsanering volgt. In dat geval
biedt de vrijwilliger nazorg. De
vrijwilliger helpt om controle
te krijgen en te houden over de
inkomsten en uitgaven en om te
voorkomen dat iemand opnieuw
in de schulden raakt.

De administratie van Yvonne
staat nu in klappers geordend in
de kast. “En dat geeft rust”, weet
ze, “nu kan ik aan mezelf gaan
werken en onder andere het
verlies gaan verwerken.”
“Yvonne werkt altijd positief
mee”, vult Wiel aan, “en ze heeft
op tijd aan de bel getrokken. Ons
advies is dan ook: wacht niet,
maar vraag om hulp.

Schuldhulpmaatje Parkstad
Op de website:
www.shmparkstad.nl staat alle
nodige informatie.
Men kan er de woonplaats
kiezen, waarna inwoners van
Kerkrade worden doorverwezen
naar Impuls.

Michelle Korbmacher.
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Inwoners van Kerkrade met een
laag inkomen (het sociaal minimum, dit kan een bijstandsuitkering zijn, het minimumloon of
alleen AOW) kunnen inkomensondersteuning krijgen. Het is
niet altijd duidelijk wat er mogelijk is en waar iets aangevraagd
kan worden. Dat ondervond
Michelle Korbmacher (21), toen
ze zwanger was van haar eerste
kindje, haar relatie uit ging en ze
bijna op straat kwam te staan.
“Ik ging op zoek naar inkomensondersteuning maar kreeg geen
duidelijkheid. Mijn advies is
daarom: blijf doorvragen, er is
een oplossing voor bijna ieder
probleem.”
Ruim een jaar verder heeft
Michelle haar problemen achter zich gelaten, heeft ze haar
opleiding afgerond en werkt ze
als onderwijsassistente op een
basisschool. Ook is Michelle ambassadeur van Speaking Minds;
een project dat ze volgde tijdens
de opleiding en waarin jongeren werden gekoppeld aan een

Het getuigt van
kracht als je om hulp
durft te vragen

gemeente om samen
na te denken over het
armoedebeleid.
“We kregen te horen wat er
mogelijk is als je bijvoorbeeld
geen geld hebt om je kind aan
een sport mee te laten doen.
We hoorden onder andere over
Stichting Leergeld en de voedselbank. Kennis die ik zelf in die
moeilijke tijd niet had en daarom nu met anderen deel door op
bijeenkomsten en congressen te
spreken over het armoedebeleid
en de mogelijkheden.”
Er zijn verschillende mogelijkheden. Denk aan individuele
studietoeslag, aanvullende bijdrage voor de kinderopvang of
kwijtschelding van gemeentelijke belastingen. Jong en oud
kunnen met hun vragen terecht
bij het Activerium (Marktstraat 6,
Kerkrade), de wijkpunten Samen
Leven (zie kader pagina 1) of op
de website van de gemeente
Kerkrade. Om hulp vragen kan
heel lastig zijn, maar het is geen
teken van zwakte. Het getuigt
juist van kracht!

Brochure Rondkomen met
een laag inkomen
Er is een brochure verschenen met daarin alle
mogelijkheden op het gebied van financiële
ondersteuning bij inkomensproblemen in de
gemeente Kerkrade. Woont u in Kerkrade en
heeft u een laag inkomen en weinig eigen vermogen? Dan is het goed om te weten dat de
gemeente een aantal regelingen heeft om u te
ondersteunen. Daarmee kunt u bijvoorbeeld
schulden voorkomen, tegemoetkomingen krijgen of uw kinderen laten sporten.
In de brochure Rondkomen met een laag
inkomen staan alle regelingen en voorwaarden
op een rij. Zo is er onder andere een kindpakket, een regeling individuele inkomenstoeslag,
bijzondere bijstand, woonkostentoeslag en
een collectieve zorgverzekering.

Colofon
Het Samen Leven Journaal is een uitgave van alle partners die samenwerken onder de noemer ‘Samen
Leven Kerkrade’. Regelmatig verschijnen nieuwe edities van het Samen Leven Journaal in VIALimburg,
editie Kerkrade. Dit Journaal is zorgvuldig samengesteld. Het is echter altijd mogelijk dat er een foutje
insluipt. Aan de teksten kunnen geen rechten worden ontleend. Voor tips of reacties kunt u terecht bij bureau
Communicatie van de gemeente Kerkrade, bereikbaar via het algemeen telefoonnummer 14 045.
Ook kunt u een e-mail sturen naar: gemeentehuis@kerkrade.nl onder vermelding van ‘Samen Leven
Journaal’.
Heeft u vragen over de samenwerking of wilt u meer weten over de visie, doelstellingen, organisatie en
aanpak van Samen Leven? Stuur dan een mailtje naar samenleven@kerkrade.nl

Ook vindt u in de brochure alle praktische informatie: adressen van wijkpunten, tijden van
spreekuren en een plattegrond.
De folder is voor de inwoners van Kerkrade,
maar ook voor de maatschappelijke partners
van de gemeente. Voor mensen die het aangaat, maar zeker ook voor hun buren, collega’s, familie, vrienden. Want door meer en
open te praten over inkomensproblemen en
de uitdagingen waar mensen met weinig geld
tegenaan lopen, haal je het uit de taboesfeer.
De brochure is af te halen bij het Activerium
(Marktstraat 6, Kerkrade), bij de wijkpunten
Samen Leven (zie kader pagina 1) en zal
digitaal te bekijken zijn via www.kerkrade.nl

Voor inhoudelijke vragen kunt u terecht bij alle genoemde partners:
SGL
tel. 0800 - 745 07 45
Radar
tel. 088 - 350 50 00
XONAR
tel. 043 - 604 59 00
MeanderGroep Zuid-Limburg
tel. 0900 - 699 0 699
Impuls
tel. 045 - 545 63 51
LEVANTOgroep
tel. 088 - 707 76 00
GGD Zuid Limburg
tel. 088 - 880 50 00
Platform Maatschappelijke Ondersteuning,
bereikbaar via de gemeente Kerkrade
tel. 	
14 045
NOVIzorg
tel. 045 - 231 03 10
Gemeente Kerkrade
tel. 
14 045

