
  

 

 

Nieuwsbrief SchuldHulpMaatjes Zoetermeer februari 2022  

 

 

In deze nieuwsbrief: 

 

- Nieuwe Maatjes 

- Cursus Jong 

- Vrijlating giften aan hulpvragers in de bijstand 

- Fiscale ondersteuning 

- Wist u dat?  

 

 

 

Beste Maatjes, 

  

Het risico van Covid lijkt over het hoogtepunt te zijn en de wereld wordt langzamerhand 

weer een beetje normaal. We zien dat ook aan het toenemende aantal aanmeldingen van 

hulpvragers. Er is een wachtlijst, dus als je een hulpvrager (erbij) wilt hebben, laat het 

weten aan je coördinator. 

 

Hopelijk wordt 2022 het jaar, waarin we weer op een normale manier bij onze hulpvragers 

thuis kunnen komen. Zodra er nieuwe gedragsregels zijn, sturen we een extra nieuwsbrief. 

Helaas kon de nieuwjaarsborrel niet doorgaan, maar zodra het weer kan, plannen we een 

lenteborrel! 

Hou je mail in de gaten!  

 

 

Bedankt! 

 

“Dank voor de overweldigende aandacht in de 

vorm van kaarten, bloemen en telefoontjes 

tijdens de ziekte van Jan en na zijn 

overlijden. Het heeft ons heel veel goed gedaan” 

Sjoukje de Vries en kinderen. 

 

Sjoukje vindt het fijn om nog een beetje bij SchuldHulpMaatje Zoetermeer betrokken te 
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blijven. Ze blijft het vertrouwde gezicht van de catering op de cursusdagen!  

 

 

Nieuwe Maatjes 

Eind februari is er weer een opleidingscursus voor nieuwe Maatjes. 

Vorig jaar is er maar één cursus gehouden en zijn ongeveer 30 

Maatjes uitgestroomd. In mei of juni is daarom een tweede cursus 

gepland. 

Oproep aan jullie allen: kijk eens om je heen naar familie, buren en kennissen en probeer 

ze enthousiast te krijgen om Maatje te worden!  

 

 

Cursus Jong 

Er melden zich steeds vaker jongeren (tot en met 27) als hulpvrager. Voor Maatjes die 

belangstelling hebben om jongeren te (gaan) begeleiden is er de aanvullende cursus 

“Jong”. Op deze cursus krijg je inzicht in wat zich nu precies in het brein van een jongere 

afspeelt, hun belevingswereld en de uitdagingen van het begeleiden van deze groep. Het 

is prettig om meer Maatjes te hebben met dit certificaat. Neem contact op met Ineke 

Spaans om te horen of dit iets voor jou is. (ispaans@shmzoetermeer.nl) of 06 146121171.  

 

 

Vrijlating giften aan hulpvragers in de bijstand 

Er is de laatste tijd veel te doen over giften die mensen in de bijstand naast hun inkomen 

mogen hebben (ook eventuele giften van SunZ of kerk) zonder gekort te worden op hun 

uitkering. Het bedrag is maximaal 1200 euro. 

Maar daarnaast mag iemand ook een vergoeding als vrijwilliger krijgen van maximaal 1800 

euro. Klik hier voor verdere informatie op de wiki.  

 

 

Fiscale ondersteuning 

Veel hulpvragers hebben vragen over belasting- en 

toeslagissues. Voor advies bij ingewikkelde of minder 

alledaagse zaken hebben we het Fiscaal Expertise team met 

deskundige maatjes. Vragen kun je mailen naar 

fiscaal@shmzoetermeer.nl Bij urgente zaken kun je ook bellen: 06-44550149 (Bert de 

Jong).Het expertiseteam wil medio maart een workshop ‘Fiscale zaken’ houden. Na een 

breed overzicht van waar je welke belastingtechnische en toeslagzaken tegen kunt komen 

wordt ingezoomd op de inkomstenbelasting 2021 en de toeslagen.  Heb je belangstelling, 

geef dat dan snel door via fiscaal@shmzoetermeer.nl.     
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• Dolf Waardenburg (maatje sinds 2017) sinds 1 december 

coördinator is? Welkom Dolf! 

• Er een nieuwe e-learning module / webinar over 

DUO is? Alles over hoe om te gaan met studieschulden en -

leningen (klik op “Start nu”, vul enkele gegevens in en je kunt het 

alsnog volgen). Zie ook Pagina DUO/Studiefinanciering op de WIKI. 

• De zorgtoeslag voor 2022 verhoogd is van € 107 naar € 111? Dit is voor de meeste 

van onze hulpvragers van toepassing. Klik hier voor andere wijzigingen per 1-1-

2022 en bijzonderheden. Voor wijzigingen in de uitkeringen klik hier. 

• Je hulpvrager waarschijnlijk in aanmerking komt voor extra energie 

prijscompensatie? Er kan een bijdrage van € 200 aangevraagd worden via de 

gemeente door hulpvragers met een laag inkomen. Voor iedereen geldt een 

reguliere verlaging van het belastingtarief. Klik hier voor meer info en tips. 

• Er 300 type II R mondkapjes ontvangen zijn van het Armoedefonds voor 

hulpvragers? Geef aan bij je coördinator hoeveel je er nodig hebt. Er zijn overigens 

ook nog zelftests beschikbaar! 

• Alle bereikbaarheidsgegevens van de coördinatoren en expertiseteams en het 

internetadres van de WIKI in HVS staan onder “Documenten”? 

 

Heb je vragen? Bezoek onze speciale SchuldHulp WIKI  

 

 

 

Wij wensen iedereen veel succes en blijf gezond!! 

Coördinatoren SchulpHulpMaatje Zoetermeer 
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