
Samen tegen armoede: Schuldhulpmaatje Westland en Week van het geld

Schuldhulpmaatje Westland
Schulden en armoede, speelt dat ook in het Westland? Dat blijkt wel het geval. In het Westland heeft 
1 op de 9 mensen problemen om financieel rond te komen. Mensen komen niet uit of hebben tekort 
door verandering in de persoonlijke situatie (bijvoorbeeld door een scheiding of werkloosheid). 
SchuldHulpMaatje Westland pakt samen met hulpvragers deze geldproblemen aan: gratis en zonder 
oordeel. Wist u dat de voorlopers van onze gezamenlijke diaconie, nl. de hervormde en de 
gereformeerde diaconieën, in 2013 aan de wieg hebben gestaan van deze organisatie? Dit jaar viert 
SchuldHulpmaatje het 10-jarig bestaan en daar besteden wij als diaconie graag aandacht aan. Het 
past goed in ons jaarthema “Samen tegen armoede”. Medewerkers van de organisatie zijn hiervoor te
gast in de diensten van 26 maart a.s. (Dorpskerk, NoorderBrug, Uniekerk) en op 2 april a.s. (Nieuwe 
Rank). Ze geven dan uitleg over het werk van de organisatie. Denk je: ik hoor niet tot de doelgroep of 
ik wil toch geen maatje worden? In dat geval kun jij toch een belangrijke rol spelen in het signaleren 
van schuldenproblematiek in je omgeving. Samen met elkaar als gemeenteleden kunnen wij er zo 
voor zorgen dat mensen in onze omgeving op weg geholpen worden naar oplossingen en verlichting 
van schulden. Dit filmpje geeft in het kort vast wat informatie:
http://www.youtube.com/watch?v=RqUDARkMViU

Week van het geld
In de week van 27 t/m 31 maart vindt ook landelijk de Week van het geld plaats, met als thema: 
“Bedwing de bling”. Hoe ga jij om met financiële verleidingen? In deze week wordt op scholen aan 
jongeren uitgelegd hoe zij verstandig met geld om kunnen gaan, hoe verleidingen te doorzien, en hoe
te dromen zonder in de problemen te komen. Want wat lonkt en blinkt er een hoop. ‘Bling’ is overal 
en soms moeilijk te weerstaan. Want het is prima om soms aan een verleiding toe te geven, zolang je 
maar weet wanneer je de bling moet bedwingen om niet in financiële problemen te komen. Lees 
meer hierover op: https://www.weekvanhetgeld.nl/

Hulpzoeker Westland
De gemeente Westland heeft sinds kort een nieuwe website gelanceerd voor alle soorten hulpvragen.
Bijvoorbeeld over Toeslagen & geldbijdragen. Heeft u door een laag inkomen of om een andere reden
moeite met betalen van rekeningen? Er zijn verschillende geldbijdragen beschikbaar. Kijk op:
https://hulpzoekerwestland.nl/
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