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Als bezoeker van het ThemaTheater

“Zelf Sjöld” willen wij u graag deze 

brochure aanbieden met teksten en 

onderwerpen die tijdens de bijeenkomst

naar voren zijn gekomen. 

Ook kunt u extra informatie terugvinden

die gebruikt kan worden door mensen

die zelf te maken hebben met armoede

of schuldenproblematiek. 

Misschien heeft een van uw kinderen of

kleinkinderen, een van uw vrienden, uw

ouders, uw buren of wie dan ook in uw

omgeving wel te maken met de problema-

tiek en kunt u hen, met deze informatie in

de hand, een stuk op weg helpen. 

De informatie die we in deze brochure

kunnen opnemen blijft natuurlijk beperkt.

Op de website www.stichtingturba.nl kunt

u nog meer, en uitgebreidere informatie

en tips vinden.   



aanvullende kosten sociale participatie

contributies en abonnementen 18,5

bezoek ontvangen 19,5

op bezoek gaan 5,5

vakantie/uitgaan 39

vervoer 13,5

totaal sociale participatie 96
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Een 
bloemetje
hoort erbij
“Iedereen moet kunnen eten, gas en

licht hebben en stromend water. En er

moet financiële ruimte zijn voor mini-

male pleziertjes. Een bloemetje hoort

erbij.” Dat zei minister Marga Klompé bij

de invoering van de Algemene Bijstands-

wet in 1965.

Als we het over “armoede” hebben, wordt

er vaak gesproken over de armoede-

grens. De armoedegrens is het inkomen

dat iemand nodig heeft om te kunnen

voorzien in basisbehoeften als kleding,

voedsel en wonen. In 2017 is dit basisbe-

hoeftenbudget vastgesteld op € 1039,00

voor een alleenstaande. Hierbij worden

dan ook de uitgaven aan andere kosten,

zoals verzekeringen en persoonlijke ver-

zorging, meegeteld. 

Naast het basisbehoeftenbudget wordt

ook wel gesproken over het niet-veel-

maar-toereikendbudget. Bij dit budget

wordt er naast de basisbehoeften ook 

rekening gehouden met de minimale kos-

ten van ontspanning en het onderhouden

van sociale contacten en bezigheden. Het

niet-veel-maar-toereikendbudget is nog

steeds bescheiden. Luxegoederen, zoals

een auto, ontbreken. In 2017 is het niet-

veel-maar-toereikendbudget vastgesteld

op € 1135,00 voor een alleenstaande, 

€ 96,00 meer dan het basisbehoeften-

budget.

In 2019 is de bijstandsnorm voor een 

alleenstaande van 21 jaar en ouder 

€ 1025,25. De bijstandsuitkering voor een

alleenstaande in 2019 is dus lager dan het

basisbehoeftenbudget dat is berekend in

2017. Dit betekent dat mensen met een

bijstandsuitkering keuzes moeten maken.

Een keuze tussen activiteiten of produc-

ten die  door anderen worden gezien als

minimaal noodzakelijke zaken. Een zelfde

keuze die ook gemaakt moet worden

door mensen die om welke reden dan

ook in de schulden zijn gekomen en

onder bewind staan of in de schuldsane-

ring terecht zijn gekomen.
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minimale noodzakelijke kosten

huur 443

gas 60

elektriciteit 20

water 9

telefoon, televisie en internet 54

verzekeringen 45

contributies en abonnementen 2

vervoer 14

kleding en schoenen 56

inventaris 74

onderhoud huis en tuin 24

voeding 201

was- en schoonmaakartikelen 6

persoonlijke verzorging 21

diversen 10

totaal minimaal 

noodzakelijke kosten 1039

bron: nibud (2017:95, 100)



7

Van kwaad tot erger?

Aan de buitenkant kun je niet zomaar zien

of iemand schulden heeft. Er zijn wel sig-

nalen die kunnen aangeven dat iemand

geldproblemen heeft. Deze signalen zijn

vaak gemakkelijk te herkennen. Hoe eer-

der iemand met geldproblemen aan de

bel trekt, hoe eenvoudiger het is om de

problemen op te lossen. Herkent u onder-

staande signalen bij uzelf of bij uw kinde-

ren, ouders, vrienden of andere personen

in uw omgeving, schroom dan niet om

actie te ondernemen.

Eerste signalen

• Vaak gebruik van creditcard

• Regelmatig kopen bij een postorder-

bedrijf en daarbij kiezen voor achteraf

betalen

• Geld van de spaarrekening halen, ook

van de kinderen

• Vaak rood staan

• Voorschot op salaris of vakantiegeld

vragen

• Niet weten hoeveel inkomen er maan-

delijks binnenkomt

• Graag over- of extra willen werken

• Administratie is niet op orde

• Niet weten wat er maandelijks betaald

moet worden

• Niet kunnen sparen

• Ruzie maken over geld

• Rekeningen niet op tijd betalen

• Niet over geldproblemen durven praten

• Er is minder of geen interesse meer in

hobby’s of sport waar voorheen plezier

aan beleefd werd

• Iemand is opeens vooral bezig met de

korte termijn in plaats van met vakantie-

of toekomstplannen etc.

Als het moeilijker wordt

• Automatische incasso's worden niet 

afgeschreven

• Regelmatig niet kunnen pinnen

• Stress

• Geld is voor het einde van de maand op

• Niet (meer) op verjaardagen komen

omdat er geen geld is voor een cadeau

• Zich schamen voor de financiële situa-

tie, contact vermijden

• Slaapproblemen van de geldzorgen

• Er wordt (opeens) geld ‘geleend’ onder

het mom van: portemonnee ‘vergeten’

Echte problemen

• Achterstand met de huur, energie en/of

zorgverzekering

• Post wordt niet meer geopend, je ziet

stapels ongeopende post liggen

• Het ene gat met het andere vullen

• De koelkast is nauwelijks gevuld

• Het huis is vervuild

• Er komt post van een deurwaarder of 

incassobureau
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Wie van de
drie?
Uit de voorstelling

Presentator Mijn naam is Anne, en ik leef

al vier jaar onder de armoedegrens. Ik

probeer zo goed als het kan elke maand

opnieuw de eindjes weer aan mekaar te

knopen. Misschien kunt u op het eerste

gezicht al zien wie van de drie ik ben? Mis-

schien kunt u mij al ruiken? Was getekend

Anne.

Vragensteller Ik heb een vraag voor alle

drie de kandidaten. Zou u mij kunnen zeg-

gen aan welk woord u als eerste denkt bij

het horen van de volgende letter?

Aandelen Armoede Aandacht

Concurrentie Centen Complimenten

Durven Deurwaarder Dromen

Feesten Financiën Fantaseren

Kapitaal Kosten Kijken

Leasen Lenen Leven

Opmaken Overleven Opletten

Pakken Ploeteren Proberen

Reizen Regelen Respect

Toekomst Teleurstelling Tevreden

Bij welke kandidaat voelt u zich het meest thuis?  
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Uit gesprekken met ervaringsdeskundi-

gen (vader en moeder over situatie van

dochter)

Maar wij merkten… wij… Je merkt op een

gegeven moment dat als er gezamenlijk

geld uit moet gegeven worden, dat het

geld er niet is. Dat er gevraagd wordt om

iets voor te schieten. En dan heeft zij er

best wel een heel plausibel verhaal bij.

Maar als dat een paar keer is gebeurt dan

weet je best… Daar is, daar is iets meer

structureels aan de hand.

Als ze de boodschappen niet meer pint,

dan weet ik dat ze geld uit de automaat

gehaald heeft op de dag dat de uitkering

werd gestort… voordat de huur betaald is.

Want zij moet geld hebben voor de boter-

hammen voor de kinderen, en als de huur

er van af is dan krijgt ze het misschien niet

meer uit de automaat. Dat, dat zijn signa-

len. Of dat je merkt dat ze ergens nee op

zegt, waar je van weet dat ze het eigenlijk

heel leuk vindt, dat is ook een signaal. En

de kinderen, de kinderen geven ook die

signalen. Van eh: “oma, mamma kan dat

niet betalen”.
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Huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderopvang-

toeslag en kindgebonden budget zijn 

tegemoetkomingen op basis van uw 

inkomen. U krijgt een voorschot en er

wordt achteraf gecheckt of het juist was.

Zorg dat u wijzigingen in uw inkomen 

direct doorgeeft aan de Belastingdienst,

zeker als uw inkomen hoger wordt. Dit

voorkomt grote problemen.

Je staat op een kruispunt in je leven. Er is

een grote verandering in je uitgaven of 

inkomen. Je bent getrouwd, gescheiden,

weduw(e)(naar) of werkloos geworden, 

arbeidsongeschikt geraakt of je hebt kin-

deren gekregen of je krijgt opeens extra

hoge (zorg)kosten door ziekte. De aanpas-

sing aan deze nieuwe situatie is soms

moeilijk of niet snel te realiseren (denk

aan verhuizing of opzeggen contracten)

en daarmee kunnen schulden ontstaan.

Als je maandelijkse inkomsten lager zijn

dan het bedrag van je vaste uitgaven

zoals huisvesting, energie en water, blijft

er geen geld meer over voor je basis-

behoeften zoals voedsel en kleding. Om

te kunnen (over)leven moet je geld lenen.

Dit worden ook wel overlevingsschulden

genoemd.

Ze draagt een simpel spijkerjasje. In haar

linkerhand heeft ze een boodschappen-

tas, zo een van de stevige soort die je niet

weggooit. Als je goed kijkt, zie je dat hij

gesleten is aan de hoeken. Hij puilt uit van

de flessen. Grootverbruiker? Uitbaatster

van een kantine? Nee, deze vrouw spaart.

Statiegeld is van groot belang voor hen

die niet veel hebben. Het kan het verschil

maken tussen een vol en een half bord

eten. Kordaat werkt ze de schappen af.

Weet waar alles ligt, en waarschijnlijk tot

op de cent wat het kost. In no time is ze

bij de kassa. Ze legt de spullen op de

band, maakt geen oogcontact met de

caissière. In haar linkerhand kleingeld.

Een afgemeten hoeveelheid. Naast dit

geld legt ze de emballage bon. Als de

caissière ’m scant, zien we heel even een

flinter twijfel bij de vrouw. Ze heeft toch

wel goed gerekend?
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Belangrijk

Probeer zoveel mogelijk uit te gaan van

hetgeen de ander zelf kan doen, en neem

zeker geen zaken over die de ander zelf

kan doen. Maak de ander niet van u 

afhankelijk door voor alle betalingen te

zorgen en met het bankpasje van de

ander betalingen te doen. U bent geen 

inkomensbeheerder of bewindvoerder.

Laat de ander ook zelf bellen of schrijven.

Als dit niet lukt, doe het dan de eerste

keren samen. Neem de originele stukken

over geldzaken niet mee naar huis. Hier-

door worden problemen rondom zoek-

raken van of verantwoordelijkheid rondom

papieren voorkomen. Neem ook de pro-

blemen van de ander niet mee naar huis.

Hij of zij is zelf verantwoordelijk voor alle

financiële handelingen en betalingen. Durf

los te laten zodat de ander zelfredzaam

kan worden en de regie heeft over de

eigen financiële huishouding.
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Hoe kunt
u helpen?
Als u het vermoeden heeft dat iemand in

uw omgeving schulden heeft kunt u, ook

als u geen hulpverlener bent, helpen met

het regelen van zijn of haar schulden.

Het is daarbij belangrijk om niet het roer

van iemand over te nemen. Anders heeft

het op de lange termijn geen effect. U

helpt iemand door naast hem te staan.

Praten

Ga in gesprek met degene waarvan u ver-

moedt dat hij of zij schulden heeft en luis-

ter aandachtig, respectvol en zonder te

oordelen naar zijn of haar verhaal. Het

kunnen praten over de problemen zonder

gelijk veroordeeld te worden is voor veel

mensen al een hele opluchting. Daarom is

het belangrijk om niet te oordelen over

wat iemand heeft gedaan of doet, ook al

bent u het er niet mee eens. 

Stel vragen om goed te begrijpen wat er

precies aan de hand is, wat iemand doet

of niet doet en hoe iemand zich voelt. Sta

niet boven de ander als iemand die het

beter weet, maar laat uw eigen kwetsbaar-

heid zien.

Geef aan wat u wel en niet kunt beteke-

nen en wat u van de ander verwacht, dit

voorkomt teleurstellingen.

Doen

Mensen vinden het lastig om hulp te vra-

gen. Het beste is als u zelf al weet welke

hulp u zou kunnen bieden. Dit kan zijn

door het doorverwijzen naar een instelling

of organisatie of een link naar een web-

site. Misschien kunt u ook helpen met het

aanbrengen van overzicht en orde in de

administratie of het samen opzetten van

een stappenplan om uit de problemen te

komen. Een stappenplan maakt het pro-

bleem overzichtelijker en beter oplosbaar

en het moedigt aan om telkens weer een

stap te zetten. Begin met het bewaren van

bonnetjes, het ordenen van papieren en

het bijhouden van een kasboek. Maak

eventueel samen een begroting waardoor

duidelijk wordt wat mensen daadwerkelijk

te besteden hebben. Eindelijk weer zicht

krijgen op de financiële situatie maakt

mensen gelukkig. 

Leen geen geld uit, uitlenen van geld leidt

tot een extra schuld voor de ander. Schul-

den los je niet op met nieuwe schulden!
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Doe iets
Als de rekening op rood staat, en je voelt dat ’t niet goed gaat, dan doe iets.

Als de brieven blijven komen, en je durft niet meer te dromen, dan doe iets.

Als weer alles anders uitpakt en de moed je in de schoen zakt,

door de sores en de zorgen niet meer denken wilt aan morgen,

ik zeg je maar een ding: doe iets

Doe iets, en steek je hoofd niet in ’t zand.

Doe iets, met het teken aan de wand.

Doe iets, want met niets doen los je helemaal niks op.

Doe iets, met dat jeuken van je handen.

Doe iets, met dat bijten op je tanden.

Doe iets, of je slaat je later zelf flink voor je kop, dus doe iets.

Doe iets, doe iets, doe iets, doe iets.

Als er iemand in de kou staat, en je voelt dat dat niet goed gaat, dan doe iets.

Als je iemand ziet met vragen, en de onrust blijft maar knagen, dan doe iets.

Zet die ene stap naar voren en laat even van je horen,

om de sores te beperken, laat iets zien of laat iets merken,

ik zeg je maar een ding: doe iets

Doot get, en sjtaek de kop neet in ’t zandj.

Doot get, mit det teiken aan de wand.

Doot get, want mit nieks doon los se helemaol nieks op.

Doot get, mit det jeuke van de henj.

Doot get, mit det biete oppe tenj.

Doot get, of doe hous dich later zelf veur diene kop, dus doot get.

Doot get, doot get, doot get, doot get.

Zelf schuld
Je zou ’t uit willen schreeuwen, maar houdt toch je mond

Als een schaap voor de leeuwen, houd  je je mond

Toch zou ik graag willen zeggen, dat ’t even niet gaat

Ik praat maar mee als ze praten, weet wat gebeurt

Ik lach maar mee als ze lachen, want ik weet wat gebeurt

Als ik zou zeggen dat ’t even nu niet zo lekker gaat

Eigen schuld, dikke bult, je bent ’t zelf schuld

Ze zeggen: eigen schuld, dikke bult.

Had je dit of dat gelaten, heb je ’t echt niet in de gaten, zelf schuld

Je wilt eens graag even praten, de sores even kwijt

Voelt je alleen en verlaten, je hoofd zit vol met spijt

Dus blijf je verder zwijgen, dan doet niemand je pijn

Je droomt alleen van die dromen, van wat er gebeurt

Je hoopt op dat je kunt hopen, dat iets gebeurt

Maar je zwijgt, want dan doet niemand je pijn

Eige sjöldj, dieke böldj, doe bös ’t zelf sjöldj. 

Ze zègke: eige sjöldj, dieke böldj. 

Haajs se dit of det gelaote, woor de deur noe neet gesjlaote, zelf sjöldj.
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Eerste
aanspreek-
punt
De gemeente als eerste aanspreekpunt

voor hulp bij schulden

Neem voor hulp bij schulden contact op

met de gemeente. De gemeente is 

verplicht te helpen. Zij verzorgen of zelf de

schuldhulpverlening of hebben dit uitbe-

steed en verwijzen door naar de juiste

plek. Elke gemeente heeft hulp op een

andere manier georganiseerd. 
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Enkele
regelingen?
Lokale lasten: 

kwijtschelding voor lagere inkomens

Ieder huishouden betaalt heffingen aan

de gemeente. Denk aan rioolheffing en de

afvalstoffenheffing. Aan het waterschap

betaalt u waterschapsbelasting. Huishou-

dens met een inkomen op bijstandsniveau

komen meestal in aanmerking voor kwijt-

schelding van lokale lasten. Ook huishou-

dens met een inkomen net boven

bijstandsniveau kunnen soms (gedeelte-

lijke) kwijtschelding krijgen. Kwijtschelding

van heffingen vraagt u aan bij uw ge-

meente en waterschap. Meestal zit bij de

nota al een formulier waarmee u het kunt

aanvragen.

Bijzondere bijstand: 

extra ondersteuning

Krijgt u te maken met onverwacht hoge

kosten en kunt u deze niet betalen van uw

uitkering of loon? Dan kunt u een beroep

doen op individuele bijzondere bijstand.

Uw gemeente kan dan de kosten vergoe-

den voor bijvoorbeeld een babyuitzet, de

extra kosten voor een maaltijdvoorziening

of voor bewindvoering. Of u voor bijzon-

dere bijstand in aanmerking komt, hangt

af van uw inkomen en uw vermogen.

Individuele inkomenstoeslag

Bent u tussen de 21 jaar en de AOW-leef-

tijd en moet u langdurig rondkomen van

een minimuminkomen zonder zicht op

een hoger inkomen, dan kunt u in aanmer-

king komen voor de  individuele inko-

menstoeslag. Dit is een jaarlijkse toeslag.

Ook mensen met een laag inkomen uit

werk hebben hier recht op. De gemeente

bepaalt tot welk inkomen er recht is op de

toeslag, hoe lang u al van dit inkomen

rond moet komen (de zgn. referteperiode,

meestal 3 of 5 jaar) en de hoogte van de

toeslag. De gemeente toetst per huishou-

den of er recht is op deze toeslag.

De gemeente helpt iemand met schulden

niet alleen met financiële problemen,

maar ook met problemen die daarmee 

samenhangen. Bijvoorbeeld problemen

met het vinden van werk of problemen

binnen het gezin. 

G E M E E N T E
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Telefoon-
gesprek
(telefoon gaat over)

Telefoniste Met de gemeente. Jonge

moeder Hallo, ehm, ik bel omdat ik eh…

schulden heb. Telefoniste Sorry, ik kan u

niet goed verstaan. Jonge moeder Ik eh…

bel omdat ik schulden heb, en ik wil graag

geholpen worden. Telefoniste OK ik ver-

bind u even door. Ogenblikje. Telefoniste

tegen collega’s Daar hebben we weer zo

iemand. Dat die nog durven bellen, ver-

schrikkelijk. Weten jullie dat wij dat alle-

maal moeten betalen als die in de schuld

zitten? Maar echt, niet normaal. Jonge

moeder Mevrouw eh… de wachtmuziek

staat niet aan. Telefoniste Oh, sorry 

(lijn wordt verbroken)

Tijdens de voorstelling heeft u een tele-

foongesprek gezien van een jonge moeder

die de gemeente belt om hulp te zoeken

voor haar schuldenprobleem. Gelukkig gaat

dit meestal in de praktijk anders en wordt 

je fatsoenlijk geholpen. Wel hebben we 

gemerkt dat mensen het moeilijk vinden om

de gemeente te bellen. Dit omdat ze mis-

schien ergens hebben gehoord dat het-

geen tijdens de voorstelling te zien was ook

meestal in het echt gebeurt. Het kan ook

zijn dat ze het moeilijk vinden om gelijk met

een “officiële” instantie te bellen.

Mocht u, voordat u met de gemeente belt,

al even willen praten over wat er precies

speelt, dan kunt u bellen met de kal-lien

(praat lijn). Deze telefoonlijn is uitsluitend

bedoeld voor mensen die naar bijeen-

komsten zijn geweest van het project Zelf

Sjöldj en naar aanleiding van de bijeen-

komst nog even willen praten. De kal-lien

is geen hulplijn, maar een luisterend oor

voor mensen met vragen over de eigen si-

tuatie of de situatie van kinderen, kleinkin-

deren, ouders, vrienden of bekenden en

hierover anoniem willen praten met ie-

mand.

Het telefoonnummer is zeven dagen per

week bereikbaar van 8.30 uur tot 22.00

uur. Er wordt opgenomen door de presen-

tator van de “Turba Facts” tijdens de voor-

stelling. 
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daarom dat iedereen boven de 18 jaar

moet kunnen beschikken over een bank-

rekening.

Humanitas Thuisadministratie Limburg 

www.humanitas-thuisadministratie-lim-

burg.nl

Humanitas Thuisadministratie helpt u uw

financiën en administratie op orde te bren-

gen én te houden. Ze zetten samen met

u uw inkomsten en uitgaven op een rij,

gaan na waar u recht op heeft en maken

een overzichtelijk huishoudboekje. De

hulp is gratis en altijd in de buurt; ze heb-

ben ruim tachtig afdelingen door het hele

land. 

KBO

www.kbolimburg.nl 

Bij KBO Limburg zijn ouderenadviseurs

actief, die de leden van de KBO kunnen

informeren en adviseren over uiteenlo-

pende zaken. De onafhankelijke ouderen-

adviseur helpt senioren op gebied van

wonen, welzijn, zorg en financiën, waar-

door zij langer zelfstandig kunnen blijven

wonen. 

Kredietbank Limburg

045-5605705

www.kredietbanklimburg.nl

Het is belangrijk om bij financiële proble-

men zo snel mogelijk in actie te komen en

samen met Kredietbank Limburg te wer-

ken aan een oplossing. Zo kunt u voorko-

men dat er nog meer schulden bijkomen

en u de vaste lasten

als huur, energienota,

telefoon en andere

kosten niet meer kunt

betalen. Dankzij de schuldhulpverlening

van Kredietbank Limburg krijgt u weer grip

op uw financiële situatie en kunt u weer

met een gerust(er) hart de toekomst in.

OKB Limburg 

06-25065671

www.ondernemersklankbord.nl

Als ondernemers in zwaar weer zitten

hebben zij vaak behoefte aan iemand die

hen weer op de goede weg zet en helpt

bij hun bedrijfsproblemen. Het OKB-team

in de regio Limburg houdt

wekelijks spreekuur op di-

verse locaties in Limburg.

In een traject van 6 maan-

den wordt u persoonlijk begeleid door

een OKB-adviseur. De adviseur is uw

klankbord en geeft onpartijdig advies.

Kosten: € 150,00 voor een half jaar onbe-

perkt hulp. Een hulp/adviestraject is voor

trajecten van De Limburgse Zaak en agra-

rische en aanverwante bedrijven gratis.
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Aan de slag
Organisaties, instellingen en websites

Elke gemeente heeft hulp op een andere

manier georganiseerd. Hou er rekening

mee dat misschien niet alle genoemde 

organisaties en instellingen actief zijn bin-

nen uw gemeente. U kunt het beste eerst

contact opnemen met uw gemeente. Zij

kunnen u, als u zelf de juiste weg niet kunt

vinden, verder helpen.  Op onze website

www.stichtingturba.nl kunt u deze infor-

matie onder het kopje “Zelf Sjöldj” terug-

vinden. Het is dan gemakkelijk om de

website van de verschillende organisaties

en instellingen aan te klikken.

Zelf aan de slag

Bereken uw recht

www.berekenuwrechtplus.nl

Met dit programma kunt u zelf op eenvou-

dige wijze nagaan of u recht heeft op een

gemeentelijke vergoeding.

Staat uw gemeente niet in de lijst? Dan

maakt uw gemeente geen gebruik van

Bereken uw Recht.

Eerste hulp bij schulden

www.eerstehulpbijschulden.nl

Wist u dat bijna iedereen wel iemand kent

met schulden? De meeste mensen heb-

ben anderen nodig om hun schuldenpro-

bleem aan te pakken. Lees op deze

website hoe mensen zoals u en ik in de

schulden kunnen raken en hoe u veilig

kunt helpen.

Huis onder water

www.huisonderwater.eu

Staat uw huis ‘onder water’, heeft u een

hypotheekachterstand of heeft u als huis-

bezitter te maken met financiële proble-

men? Deze site biedt hulp bij het in kaart

brengen van uw situatie, zodat u kunt 

bepalen of het noodzakelijk is om actie te

ondernemen. U krijgt nuttige informatie

over uw situatie en over de organisaties

bij wie u terecht kunt voor hulp of advies.

Zelf je schulden regelen

www.zeleschuldenregelen.nl

Op deze site van het Nibud vindt u infor-

matie over het zelf aanpakken van je

schulden. 

Op deze site: in 6 stappen schuldenvrij

(met een invultool een realistisch aflosplan

maken), algemene informatie over schul-

den, voorbeeldbrieven, hoe kun je een

ander helpen.

Samen met een ander aan de slag

Een betaalrekening voor iedereen

www.basisbankrekening.nl

Een eigen betaalrekening met betaalpas,

internetbankieren en mobiele bankapp is

tegenwoordig onmisbaar. Zonder betaal-

rekening is het onmogelijk om aan het 

hedendaagse betalingsverkeer deel te

nemen. Betaalvereniging Nederland vindt
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nodig hebben. Om de noodzaak hiervan

te bepalen werken zij met het principe van

doorverwijzing. Deze verwijzing moet 

worden aangevraagd bij een erkende

hulpverlener. De hulpverlener verwijst

door doormiddel van het invullen van een

verwijsbrief.

Voedselbanken

www.voedselbankennederland.nl 

Voedselbanken helpen mensen die het 

‘t hardste nodig hebben tijdelijk met voed-

selpakketten.

Naast het verstrek-

ken van voedsel

worden de klanten

gestimuleerd hun lot

in eigen hand te

nemen (door cursussen, halaarlijkse toet-

sing, gesprekken op uitdeellocaties).

Limburg Noord (Venray) 

www.voedselbanklimburg-noord.nl 

Limburg Zuid (Landgraaf) 

www.limburg-zuid.voedselbankenneder-

land.nl

Midden-Limburg (Roermond) 

www.voedselbankmiddenlimburg.nl

Peel en Maas (Panningen) 

www.voedselbank-peelenmaas.nl 

Venlo 

www.venlo.voedselbankennederland.nl 

Weert 

www.voedselbankweert.nl 

Speciaal voor kinderen

Jeugdfonds Sport & Cultuur 

www.jeugdfondssportencultuur.nl

Jeugdfonds Cultuur Limburg betaalt het

lesgeld voor kinderen en jongeren uit

gezinnen waar te weinig geld is voor 

muziek - of dansles, schilderen, theater-

school of een andere crea-

tieve cursus. Jeugdfonds

Sport Limburg betaalt de

contributie voor kinderen en

jongeren uit gezinnen waar te weinig geld

is om te sporten. Ouders kunnen zelf

geen aanvraag doen. Aanvragen voor

een bijdrage worden gedaan door een 

intermediair: bijvoorbeeld een leerkracht,

buurtsportcoach, sociaal wijkteam of

schuld- hulpverlener.

Kinderen van de voedselbank 

www.kinderenvandevoedselbank.nl

Stichting kinderen van de voedselbank

geeft kledingpakketten uit voorzien van

nieuwe kleding, nieuwe schoenen, en een

aantal leuke nieuwe cadeautjes. Door

twee keer per

jaar nieuwe kle-

ding uit te geven,

één maal voor

de winterkleding, en één maal voor de 

zomerkleding, kan het kind ook eindelijk

eens pronken met zijn/haar nieuwe 

kleding. 
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Schulden de baas

www.schuldendebaas.nl

Schulden….het kan iedereen overkomen.

Gelukkig is hulp vaak mogelijk. Via de 

gemeente of een schuldhulpverlenende

organisatie. Soms zijn er redenen of 

omstandigheden waardoor aanmelden

binnen de openingstijden niet lukt. 

SchuldendeBaas biedt een alternatief;

schuldhulpverlening in een online omge-

ving. U kunt aan de slag van achter uw

eigen computer, op tijden dat het u uit-

komt en in het tempo dat bij u past. U

wordt geholpen door een schuldhulpver-

lener uit uw eigen gemeente.

Schuldhulpmaatje

www.schuldhulpmaatje.nl

De vrijwilligers van SchuldHulpMaatje 

bieden hulp aan mensen die te maken

hebben met (dreigende) schulden. Zonder

oordelen en snel. Om een vicieuze cirkel

van schulden te voorkomen, richten zij

zich voor de langere termijn ook op 

zelfredzaamheid en bewust financieel 

gedrag. En u mag bij een maatje altijd 

opnieuw aankloppen voor advies of hulp

bij uw financiën.

Steuntje in de rug

MIND Korrelatie 

0900-1450 (€ 0,15 per minuut)

www.mindkorrelatie.nl

Schulden kunnen veel stress veroorza-

ken. U kunt zich onzeker, machteloos of

eenzaam voelen. Geldproblemen kunnen

ook leiden tot ruzies of relatieproblemen.

Deze zorgen kunnen het oplossen van uw

financiële problemen in de weg staan. Het

kan prettig zijn om naast praktische, ook

emotionele hulp te zoeken.

Met de hulpverleners van MIND Korrelatie

kunt u praten over uw emoties. Zij kunnen

u adviseren over hulp en ondersteuning in

uw omgeving. Dat kan een eerste stap zijn

om de controle weer terug te krijgen.

Stichting Kledingbank Limburg

www.kledingbank-limburg.nl

Kledingbank Limburg verstrekt kleding

aan die mensen die het op dat moment
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Colofon
uitgave

Maart 2019 stichting Turba

acteurs

Mayke Roels, Resi Coumans, Ton Custers

geluid en presentatie spel

Maril Snijders

logo, vormgeving en drukwerk

hoenenenvandooren.nl

foto’s van de voorstelling

Rob Smits (’t Gebaortehoes)

Dank aan alle ervaringsdeskundigen die

hun verhaal met ons hebben gedeeld.

Wij willen ook graag de organisaties en 

instellingen bedanken die dit project vanaf

het begin hebben ondersteund:

De Pijler onderdeel van Burgerkracht

Limburg, Dienst Kerk en Samenleving,

Emmaus Perspectief, FAM! expertise-

centrum, KBO Limburg, SchuldHulp-

Maatje Heerlen. 

Het project is financieel mogelijk gemaakt

door het Kansfonds en de provincie Lim-

burg. 

Het Kansfonds helpt mensen omzien naar

de kwetsbaren in onze samenleving,

zodat niemand buitengesloten raakt. Ze

steunen kansrijke initiatieven die kwets-

bare mensen helpen om hun situatie te

doorbreken. En die zijn opgezet door 

betrokken mensen die iets willen doen

voor de ander. Díe initiatieven, zo’n 600

per jaar, versterken ze met geld. Dat doen

ze met giften van betrokken medemensen

en door kennis en ervaring te delen. Zo

zorgen ze met elkaar voor een samenle-

ving waarin plek is voor iedereen. Meer 

informatie over het Kansfonds is te vinden

op www.kansfonds.nl.
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Nationaal fonds kinderhulp

www.kinderhulp.nl

Kinderhulp helpt

kinderen én jon-

geren tot 21 jaar

die in ons land in

armoede op-

groeien. Kinderhulp helpt hen door 

simpele dingen zoals zwemlessen, een

dagje uit, een fiets, opleiding, leesboek of

een laptop mogelijk te maken.

Als ouder kunt u niet zelf een aanvraag

indienen. Iemand die professioneel bij uw

gezin betrokken is kan dat wel, bijvoor-

beeld een maatschappelijk werker, 

bewindvoerder, iemand van het wijkteam

van de gemeente, jeugdhulp of de school

of kerk.

Sam& voor alle kinderen

www.samenvoorallekinderen.nl

Sam& is het sa-

menwerkings-

verband tussen

Leergeld Ne-

derland, Jeugdfonds Sport en Cultuur,

Stichting Jarige Job en Nationaal Fonds

Kinderhulp. De ondersteuning is niet al-

leen voor ouders met een bijstandsuitke-

ring. Ook ouders met werk, maar met een

laag inkomen of bijvoorbeeld zzp-ers die

lang zonder klus zitten komen in aanmer-

king. Ook ouders met schulden kunnen in

aanmerking komen. 

Stichting Jarige Job

www.stichtingjarigejob.nl

Stichting Jarige Job trakteert kinderen uit

de armste gezinnen op een onvergete-

lijke verjaardag. Zij geven geen geld,

maar een verjaardagsbox vol met versie-

ring, traktaties voor de klas en leraren, wat

lekkers voor de visite en natuurlijk een

mooi cadeau. Stichting

Jarige Job helpt deze

kinderen door het

geven van een verjaar-

dagsbox t.w.v. €35,00.

Hierin zit alles wat nodig

is voor een echte verjaardag thuis én op

school!

Stichting Leergeld 

www.leergeld.nl

Leergeld is in het leven geroepen om

schoolgaande kinderen in de leeftijd van

4 tot 18 jaar uit gezinnen met minimale 

financiële middelen, mee te laten doen

met hun leeftijdgenootjes.

Ouders of verzorgers van deze kinderen

kunnen een beroep doen op Leergeld als

zij bepaalde activiteiten of gebruiksgoe-

deren voor hun kinderen niet kunnen 

betalen en een aantoonbaar besteedbaar

inkomen hebben dat beneden 120% van

het bijstandsniveau ligt.

Leergeldorganisaties in Nederland ver-

strekken geen geld maar middelen. Het

aanbod is zeer divers. Per Leergeldorga-

nisatie kan dat soms verschillen.




