
Nieuwsbrief SchuldHulpMaatje Zoetermeer. 
 
Gratis winkelen bij de Pelgrimshoeve. 
 
De Pelgrimshoeve steunt regelmatig goede doelen. Vanuit SchuldHulpMaatje hebben wij 
een aanvraag ingediend voor een fonds waarmee hulpvragers geholpen kunnen worden met 
de (her)inrichting van hun woning. Onze aanvraag is door de Pelgrimshoeve gehonoreerd 
met een bedrag van € 1500! 
SchuldHulpMaatje is heel blij met deze schenking. 
 
We hebben met de Pelgrimshoeve afgesproken dat het fonds een bijzonder karakter krijgt, 
iets wat overigens helemaal past bij de circulaire tijd waarin wij leven. 
Het geld bestemmen wij voor hulpvragers die “nieuwe” spullen voor de inrichting van hun 
huis nodig hebben. Uit de Pelgrimshoeve. Vaak zien wij bij onze huisbezoeken dat er wordt 
geslapen op een matras op de grond, of we zien een aftands vloerkleed, het ontbreken van 
een waterkoker of een slecht werkend koffiezetapparaat. Vaak ook is er weinig speelgoed 
voor kinderen. Hoe gaat dat in zijn werk? 

- Je stelt voor te gaan winkelen bij de Pelgrimshoeve (weet dat dit buiten de normale 
openingstijden kan; de hulpvrager kan in alle rust en privacy spullen uitzoeken).  

- Bel onze contactpersoon voor de Pelgrimshoeve, Arthur Schipper, 06 23404596, en 
vraag hem een afspraak te maken om te winkelen. 

- Maak van tevoren een lijstje van spullen die nodig zijn; voorkom wel dat need to 
have overgaat in nice to have. 

- De rekening gaat naar SHMZ en wordt betaald uit het Pelgrimshoevefonds. 
Hulpvragers kunnen op vervolgaankopen (voor eigen rekening) ook nog eens 20% korting 
krijgen. 
 
Wie helpt mee om de wachtlijst klein te houden?  
We doen al vaker een beroep op onze maatjes een extra hulpvrager te helpen. En altijd 
kunnen we op jullie rekenen. Deze keer opnieuw een oproep uit noodzaak en urgentie. Er is 
door alle financiële problematiek door prijsstijgingen en inflatie op dit moment een grote 
wachtlijst. Heb je een sluimerende hulpvrager of kan je er wel eentje bij hebben, geef dat 
dan alsjeblieft aan bij je coördinator. Dan kan je samen bespreken of er een hulpvraag is, die 
past in jouw beschikbare (en kostbare) tijd. Fijn nieuws is, dat onze wervingscampagne 
succesvol is verlopen. De training van september is al goed gevuld met 12 kandidaat-
maatjes. We hopen dat we deze nieuwe maatjes vanaf begin oktober kunnen inzetten bij de 
hulpvragers. Er zijn nog een paar plaatsen vrij, dus heb je een vriend(in), buur of kennis die 
tijd over heeft? Maak hem, haar of hen zo enthousiast dat ze zich aanmelden. 
 
Nieuws van het bestuur. 
 
Deze zomer is het bestuur op een paar belangrijke posten gewijzigd. 

- Nieuwe voorzitter. Herman van Vuren heeft na de maximale 3 termijnen van in totaal 
9 jaar zijn rol als Voorzitter over aan Frits von Meijenfeldt overgedragen. Frits is al 
geruime tijd actief als Algemeen Bestuurslid en in die rol ook actief betrokken bij de 
coördinatoren en het Coördinatoren overleg. Met zijn ruime bestuurlijke ervaring is 
hij goed voorbereid om de rol van voorzitter op zich te nemen. Herman blijft 



betrokken als adviseur van het bestuur voor onder meer ICT-beheer en de relaties 
met de kerken. 

- Nieuwe secretaris. Per 1 juli 2022 is Klaasjan de Jong Secretaris van het bestuur. Hij 
was tot dit voorjaar lid van de CDA-fractie in de gemeenteraad. Het bestuur is blij dat 
deze rol weer is ingevuld en het bestuur uit ten minste drie leden blijft bestaan. 

- Penningmeester. Han Wijnberger is tot april 2023 penningmeester. Dan is ook zijn 
maximale termijn bereikt. De komende tijd wordt gezocht naar een geschikte 
opvolger. 

 
Wist je dat? 

- Hulpvragers die naast hun uitkering nog andere inkomsten krijgen, dat iedere maand 
schriftelijk moeten doorgeven. Vanaf heden kan dat ook digitaal. Zie 
www.inwonerportaal.zoetermeer .nl 

- Inwoners die eerder al 800 € energietoeslag hebben ontvangen, op 1 september 
nogmaals een uitkering van 500 € krijgen. Degenen die de toeslag wel aangevraagd 
hadden, maar nog niet gekregen hebben, krijgen, bij goedkeuring, in één keer € 
1300. 

- De eerste kinderen van hulpvragers een mooi vakantie uitje hebben gekregen dankzij 
een donatie van www.kinderhulp.nl. Aanvragen via je coördinator. 

- We binnenkort overleg hebben met de nieuwe wethouder voor Armoede, Bauke 
Velzen. Wat zijn zijn prioriteiten, wat verwacht hij van ons, hoe kunnen wij het beste 
helpen zijn gespreksonderwerpen 

 
 

http://www.kinderhulp.nl/

