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Er wordt vanochtend weer gecollecteerd voor de Stichting Kerk en Minima. Dit omdat er in onze 

woongemeente nog steeds  behoefte is aan daadwerkelijke hulp. En daar is geld voor nodig. We 

merken, dat er steeds meer hulp wordt gevraagd. Mensen kunnen door eigen schuld behoorlijk in 

de problemen komen. Maar ook door andere omstandigheden, zoals bijvoorbeeld onverwachtse 

werkeloosheid. Dan heeft men niet in de gaten dat men vanaf de eerste werkloosheid dag zwaar 

moet bezuinigen. Men komt dan in de problemen door het verlaagde inkomen. Terwijl men eerst 

net rond kon komen.  

 

Daarnaast spelen ook veranderingen een grote rol, zoals de verhoging van het eigen risico, de 

eigen bijdragen en andere lastenverzwaringen, die bij mensen financiële problemen veroorzaken. 

Ook de overheid brengt soms mensen in de problemen door de (abnormale) strengheid, waarmee 

de uitkeringsregels worden toegepast. Een voorbeeld: het aanvragen van een WWB uitkering 

duurt in Veenendaal 6 tot 8 weken. Dit brengt de meeste aanvragers in grote problemen.  

Zij kunnen dan hun vaste lasten niet meer betalen, waardoor er schulden gaan ontstaan. In andere 

gemeenten kan de duur van de verwerking van de uitkering veel korter zijn, soms zelfs tot maar  

2 weken!  De gemeenten hebben hierin beleidsvrijheid en Veenendaal kiest voor een 

behandelingstermijn van 6 tot 8 weken.  Zo lopen wij ook op tegen het in beslag nemen van het 

gehele inkomen van gezinnen of personen. Dit beslag legt men soms gedurende vier weken op en 

dat mag volgens de wettelijke regels echt niet. Deurwaarders moeten altijd rekening houden met 

de beslagvrije voet. In veel gevallen houden de overheid en de incassobureaus zich hier niet aan.  

 

We zullen nu een paar voorbeelden geven van onze hulp: 

 

Een man 55 jaar. De bewindvoerder vraagt voor een cliënt om voedselbonnen. Het volledige 

banktegoed van € 1.800.00 is gevorderd terwijl een schuld van ongeveer  € 200,00 moet worden 

voldaan. Cliënt kan dan gedurende vier weken niet aan zijn eigen geld komen. Als de eiser slechts 

€ 200,00 had gevorderd had cliënt geen problemen gehad. Cliënt is chauffeur en voor zijn werk 

een week van huis. Hij moet onderweg douchen, naar het toilet en ook warm eten kopen. Hij is 

ook nog eens diabetespatiënt dus moet hij regelmatig  eten. Door ondervoeding komt hij hierdoor 

tweemaal in het ziekenhuis terecht. Het te weinig eten eiste zijn tol. Op het laatst had hij geen 

geld meer om benzine te kopen en kon daardoor dus niet op zijn werk verschijnen. Als hij niet 

verschijnt zal hij ontslagen worden! Dit hebben de bewindvoerder in samenwerking met  Kerk en 

Minima voorkomen door hem etensgeld mee te geven voor onderweg en geld voor benzine. 

Uiteindelijk hebben we het na 3 weken gered om via het incassobureau het geld weer los te 

krijgen. Hier is voor Kerk en Minima “de kous nog niet mee af”. Wij zijn er nog mee bezig! 

 

Uit huis zetting. Er komt een verzoek van de professionele hulpverlening om een gezin met 

kinderen te helpen. De hulpverlening  vindt dat dit gezin absoluut niet mag worden uitgezet. Daar 

zijn verschillende gegronde redenen voor. We kunnen hier niet verder op in, vanwege de 

herkenbaarheid. Een goede geefster en  Kerk en Minima hebben er voor gezorgd dat het gezin in 

huis kon blijven wonen. 

 

Wasmachine. De professionele hulpverlening vraagt om een fiets voor een meisje dat naar de 

middelbare school gaat. Tevens ook een wasmachine. Het gezin heeft veel onkosten door een 

ongeneeslijke ziekte van één van de ouders. Er is absoluut geen mogelijkheid om een 

wasmachine te kopen. Kerk en Minima heeft dit gezin van een fiets en een wasmachine voorzien. 

helpt de medemens in nood  



 

Gescheiden  moeder met 1 kind. Mevrouw woont met 1 kind sinds kort in een woning waarvan de 

muren er niet uitzien en zij zitten met  schaarse meubels op de betonvloer. De zoon slaapt op de 

grond op een oude matras. Zo te wonen is werkelijk een drama. Ze hadden een tijdelijke woning 

die ze moesten verlaten omdat het huis gesloopt werd en er nieuwbouw zou plaats vinden. Zoals 

ze nu wonen waren zij helemaal niet gewend. We hebben dit gezin geholpen met vloerbedekking 

en potten verf. Zo kan men zich weer thuis voelen in een normale woonomgeving.  

 

Moeder met 4 kinderen. Gescheiden moeder met vier kinderen. Leeft van een WWB uitkering. Er 

zijn te weinig bedden en beddengoed in huis. Mevrouw probeert haar studie af te ronden. Na de 

studie heeft zij al een baan. Door o.a. de studiekosten komt mevrouw niet rond. Zij moet haar 

laatste studiekosten betalen en dat kan ze niet. Er is krap te eten en zij heeft aan de gemeente al 

tot 2 maal toe gevraagd of er een mogelijkheid is om de laatste leskosten te betalen. Hierop kreeg 

zij een negatief antwoord. Wij hebben dit gezin geholpen met voedsel, bedden, beddengoed, 

reparatie van haar laptop en een wasmachine. Mevrouw schreef aan Kerk en Minima een 

bedankkaart met de volgende woorden: “Ik wil jullie heel hartelijk bedanken voor alle goede 

zorgen, op welk gebied dan ook, aan mij en de kinderen betoond. Toen de wasmachine gisteren 

geleverd werd, schoot ik even vol. God is goed! Ik ben echt heel dankbaar voor jullie steun en 

hulp! Fijn dat er zulke mensen zijn! Ik heb inmiddels leerjaar 3 afgerond en als alles goed  gaat, 

mag ik mijn stage ook eerder afronden. Dan hoop ik aan het werk te kunnen gaan en financieel 

wat ruimer te zitten. Gods Zegen op al jullie werk! Een hartelijke groet!” Deze woorden zijn in 

feite aan u als goede gevers gericht. 

  

Met deze informatie hopen we u weer wat inzicht te geven in  het werk van de Stichting Kerk en 

Minima. Mogen we ook deze keer weer op uw financiële steun rekenen? 
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