STICHTING MAATJESPROJECT ZEVENAAR E.O.
Bestuur
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Bestuurslid namens PKN
Bestuurslid namens de vrijwilligers

vacant
J.W. van den Bosch – van Kouterik
C.J.M. de Leuw
J.W. de Nooij – Meinen
vacant

Uitgeoefende activiteiten 2018
In 2018 telde het Maatjesproject 14 vrijwilligers inclusief de 5 bestuursleden.
De veldwerkers komen eenmaal per 4 weken bij elkaar om statussen te bespreken, mee te denken
en elkaar feedback te geven. Een ieder krijgt de ruimte om zijn of haar verhaal te doen over het
verloop van de begeleiding.
Ook voor teleurstellende ervaringen en successen die geboekt worden is tijdens deze vergadering
volop de ruimte. Over spoedeisende zaken wordt veel per telefoon of email overlegd en afgestemd.
Het eerste bezoek aan nieuw aangemelde cliënten wordt door twee vrijwilligers gedaan, waarna
wordt gekeken wie de betreffende casus gaat oppakken.
In 2018 hadden de veldwerkers van de Stichting Maatjesproject Zevenaar e.o. met ruim 81
cliënten een min of (veel) meer intensief contact. In een aantal gevallen liep het, in principe als
tijdelijk bedoeld, contact al een aantal jaren. Nieuw in dit jaar waren 51 aanmeldingen, de overige
liepen door vanuit voorgaande jaren.
De cliënten werden verwezen door met name de afdeling Schuldhulpverlening van de Gemeente
Zevenaar, het Sociaal Team, Baston Wonen en STMR. Andere verwijzingen kwamen van de
Stichting MEE, huisarts en een enkele maal was er sprake van eigen initiatief.
Door de afdeling Schuldhulpverlening van de gemeente Zevenaar wordt steeds vaker een beroep
gedaan op de vrijwilligers van het Maatjesproject, zowel in het voortraject naar de
schuldhulpverlening als ook voor een meer intensieve begeleiding gaandeweg. De samenwerking
wordt van beide kanten als zeer prettig ervaren.
Bij een aantal cliënten in deze categorie ging het in eerste instantie om administratieve en morele
ondersteuning. Diverse malen was daarbij een financiële bijdrage als lening of schenking vanuit
het Maatjesproject nodig om een (eerste) hobbel te nemen; en ook was soms een tijdelijke
aanvulling op het leefgeld wenselijk. Intensief was de inzet van onze kant waar het ging om
(tijdelijk) budgetbeheer en het treffen van betalingsregelingen met schuldeisers. Ook werden de
aanmeldingen bij de voedsel- en/of kledingbank verzorgd.
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