
 
Word jij schuldhulpmaatje in Ede? 
 
 

 
SchuldHulpMaatje Ede is op zoek naar maatjes. Een schuldhulpmaatje ondersteunt iemand met 
schulden of dreigende schulden voor een bepaalde periode bij het krijgen van overzicht in de 
financiën, de inventarisatie van schulden, het maken van een budgetplan en/of bijvoorbeeld het 
invullen van formulieren. Ook mensen die zich hebben aangemeld bij de professionele 
schuldhulpverlening kunnen behoefte hebben aan administratieve en morele ondersteuning van een 
schuldhulpmaatje die naast hen wil staan.  
 
In Ede zijn ruim 35 maatjes actief, maar er is behoefte aan meer.  
 Wil jij een vertrouwenspersoon zijn van iemand die hulp nodig heeft en in een kwetsbare positie 

verkeert?  
 Wil jij als christen dienstbaar zijn aan de medemens door, in dit geval, ondersteuning te verlenen 

op administratief en financieel gebied?  
 Ben jij bereid een deskundigheidstraining van drie dagen te volgen?  
Kom dan naar de informatie-avond om nader kennis te maken met het vrijwilligerswerk van 
SchuldHulpMaatje. Je bent van harte welkom. 
 
De informatie-avond is op  dinsdag 13 maart 2018 (van 19.30 uur tot ong. 21.00 u). Locatie: 
Posthoornstraat 8, 6711 BW Ede. Graag van te voren even opgeven bij de coördinator. 
 
Diaconaal Platform Ede 
SchuldHulpMaatje Ede is één van de initiatieven van het Diaconaal Platform Ede. Vrijwilligers die de 
opleiding hebben gevolgd en geschikt worden bevonden voor het werk, ontvangen een certificaat en 
worden dan ‘schuldhulpmaatjes’  genoemd. Maatjes krijgen ondersteuning van de coördinator en er 
wordt samengewerkt met reguliere organisaties op het terrein van schuldhulpverlening en sociaal- 
maatschappelijke dienstverlening.  
 
De training wordt gegeven door bevlogen docenten uit het werkveld op drie achtereenvolgende 
zaterdagen: 19 en 26 mei en 2 juin 2018  telkens van 09.30-16.30 uur.  
  
Informatie en opgeven 
Voor meer informatie en/of om u op te geven voor de informatie-avond kan je contact opnemen met  
Corrinne van Pommeren, coördinator SchuldHulpMaatje Ede  
T (06) 37 19 40 21 
E schuldhulpmaatje.ede@gmail.com  
W www.schuldhulpmaatje.nl  | www.diaconaalplatformede.nl  
 


