
In de schulden... wat nu ??  
“Twee jaar geleden ging het helemaal fout. Ik zal er geen doekjes om winden. Ik was verslaafd 

geraakt aan de cocaïne en daar kwamen in een later stadium nog wat middelen bij,” vertelt Robert* 

uit Gelderland. “Ja, dwaas, dom, daar kun je van alles over zeggen, maar eenmaal in die vicieuze 

cirkel hebben die gedachten geen kracht meer om het een halt toe te roepen.”  

“Alles ging eraan: creditkaart, gewone rekening, de vaste lasten konden niet meer betaald worden en 

ga zo maar door. Pas als je dan helemaal op de bodem van al deze ellende bent, word je gedwongen 

om óf actie te gaan ondernemen óf echt zo af te glijden dat het je leven zou kunnen gaan kosten. Van 

dat laatste zijn voorbeelden genoeg!!”  

“Goed, ik heb de knoop doorgehakt en heb me op laten nemen om af te kicken en god zij dank is dat 

gelukt. Maar dan… Vorig jaar vond ik mezelf terug in een situatie waar deurwaarders en schuldeisers 

op de stoep stonden en er echt een reële dreiging was dat ik mijn woning en alle andere dingen er 

omheen kwijt zou raken. Ik werd daar zo wanhopig van dat ik eigenlijk niet meer goed wist hoe dat 

allemaal aan te pakken.” 

“Gelukkig vertelde iemand me dat SchuldHulpMaatje je helpt om in die chaos van ongeopende 

brieven weer structuur aan te brengen, zodat je weer een overzicht hebt en daarmee een traject in 

kan van de schuldhulpverlening. Ik heb die hulp, zij het met een gevoel van met een witte vlag rond 

te lopen, toch met beide handen aangepakt. En toen kwam maatje Gerrit. Nou, nadat langzaam en 

gestaag de mappen gevuld raakten met overzichtelijke categorieën van schulden en een mooie Excel 

sheet kwam er weer licht in de duisternis.”  

Robert zucht opgelucht en vertelt dan verder: “Gerrit heeft me echt door heel dat dal heen gesleept 

en me mee genomen naar de Stadsbank, waar ik nu in budgetbeheer ben. Ik ben bijna door de 

stabilisatieperiode voor het traject van de schuldhulpverlening. Ik sta op weekgeld en dat vereist 

creativiteit om mee rond te komen, maar dat is helemaal de moeite waard. Ik heb mijn leven, mijn 

vrijheid en mijn goede gevoel weer terug. Gerrit blijf ik altijd dankbaar voor wat hij heeft gedaan!” 

*Robert en Gerrit (niet hun echte namen) hebben toestemming gegeven aan SchuldHulpMaatje om 

dit verhaal te delen. 


