HULP BIJ FINANCIËLE PROBLEMEN
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PAUL EN MICHELLE DEIBEL VERTELLEN HUN VERHAAL

Rondkomen in de
gemeente Roosendaal
Meer mensen dan we weten hebben
financiële problemen. Soms zo erg dat
mensen in de kou zitten, hun kinderen niet kunnen geven wat ze nodig
hebben of te maken krijgen met schulden. De gemeente Roosendaal wil hier
aan werken. Om problemen met geld
beter onder de aandacht te brengen,
geven we deze extra bijlage uit met
de titel Rondkomen in Roosendaal.
Er zijn namelijk veel regelingen in de
gemeente Roosendaal. Daarnaast kunnen landelijke en vrijwillige initiatieven
hulp bieden. Lees in dit nummer hoe
Paul en Michelle Deibel uit de schulden kwamen en hoe Carolien Alberti
mensen met schulden helpt. Lees de
verhalen en zoek wanneer je het zelf
niet redt, op tijd hulp. In deze uitgave
lees je hoe.
Klaar Koenraad
Wethouder gemeente Roosendaal

Schulden? Het kan iedereen
overkomen!
Schulden? Dat gaat mij niet gebeuren, denken veel mensen. Dat het
je toch makkelijk kan overkomen, hebben Paul Deibel en zijn vrouw
Michelle de afgelopen jaren ervaren. Sinds oktober vorig jaar zijn ze
na drie jaar schuldsanering, weer schuldenvrij. Openhartig vertellen
deze ouders van twee kinderen hun verhaal.
Het begint allemaal met een
bruiloft
Paul (41) en Michelle (30) komen uit
Tilburg en Leiden, maar leerden elkaar
in Roosendaal kennen in snackbar
Polleke vertelt Paul. Ze trouwen op
11-11-2011 om 11 over 11. Een prachtige
en onvergetelijke trouwdag vertellen
ze, maar ook het begin van een hoop
ellende. Voor hun trouwfeest en de inrichting van hun huis sluiten ze namelijk
een flinke persoonlijke lening af. Paul:
“Op ons inkomen zouden we de lening
in vijf jaar terugbetalen. Dat kon prima,
had ik uitgerekend.”

In de problemen
Tot dusver niets aan de hand. Tot
Michelle gezondheidsproblemen
krijgt en haar baan kwijtraakt. Michelle:
“Bij mij werd reuma vastgesteld. In
dezelfde periode kreeg ik ook nog eens
een ongeluk met de auto. Ik kwam in de
ziektewet en later werd ik werkloos.” Het
valt voor Michelle door haar ziekte niet
mee om opnieuw werk vinden.
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Het UWV adviseert Michelle om een
eigen bedrijf te beginnen. Michelle
begint met het verkopen van sieraden.
Deze keuze om voor haarzelf te beginnen, loopt uit op een grote mislukking.
Michelle maakt hoge kosten en zo nog
meer schulden. En ze heeft geen recht
meer op een uitkering. Er ontstaan
achterstanden in betalingen. Steeds
vaker vallen er betaalherinneringen op
de deurmat.

Zo kan het niet verder
Er komen nieuwe schulden bij. Onder
andere een flinke ziekenhuisrekening die
niet wordt vergoed. Maandelijks lopen
de schulden verder op.
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Tot het gezin in 2015 een schuld heeft
van maar liefst 33.000 euro die ze onmogelijk nog terug kunnen betalen.
“Eerst zijn we hulp gaan zoeken”, vertelt Paul. “Je komt dan eerst terecht bij
schuldhulpverlening. Dan krijg je even
rust. Er wordt geprobeerd om tot een
oplossing met de schuldeisers te komen.
Dat lukt vaak niet, ook niet bij ons.
En dan begint alles opnieuw.” Een half jaar
later komen Paul en Michelle toch verder.
Via de rechter krijgen ze toegang tot de
Wet schuldsanering natuurlijke personen
(Wsnp). In het kort komt het er op neer dat
je dan in drie jaar tijd weer vrij van schulden kunt zijn. “Wij hebben dit met beide
handen aangegrepen. Het is beter om van
70 euro in de week rond te komen dan
schuldeisers die je in de nek hijgen. Dat
was echt vreselijk,” zucht Michelle.

Onder bewindvoering
Als je in de schuldsanering komt, kom
je automatisch onder bewindvoering.
Michelle: “Wij hebben drie jaar lang
geleefd van 70 euro per week en dat is
echt heel weinig, zeker als je er ook de
boodschappen van moet doen.

Toen één van onze kinderen een bril
moest die 300 euro kostte, wisten we
ons geen raad. Dan ben je heel blij met
een vriendin die zegt, die betaal ik voor
je.” Paul vervolgt: “Bewindvoering kan
beschermd of niet-beschermd. Het klinkt
misschien wat raar in onze situatie, maar
ik heb altijd heel goed onze financiële
administratie bijgehouden. Hierdoor
kwamen we in niet-beschermde bewindvoering en kon ik de administratie zelf
blijven doen. Dit zelf doen, is belangrijk
vind ik. Ook voor mensen die wat minder
goed in administratie zijn. Door hen goed
te begeleiden, leren mensen beter met
geld om te gaan. Dat helpt om niet weer
opnieuw in de problemen te komen,
daar ben ik van overtuigd.”

Uit de schuld
14 oktober 2018 was voor Paul en
Michelle een feestdag. Na drie jaar
schuldsanering zijn ze schuldenvrij.
“Ik heb die dag 100 rozen gekocht voor
Michelle”, vertelt Paul. “Omdat we 100
maanden bij elkaar waren. En omdat het
kon” lacht hij. Michelle: “We hebben hier
heel veel van geleerd. Schulden maken,

dat doen we nooit meer”. Paul: “Het was
een moeilijke tijd. Maar ik heb me er nooit
voor geschaamd. Ik zei altijd: we zijn niet
arm, maar we hebben even weinig te
besteden.” Michelle: Inderdaad, dat klopt.
Maar het meest erg vond ik het voor de
kinderen. Daarom zijn we ons gaan inzetten voor kinderen die in arme gezinnen opgroeien. Want kinderen zijn altijd
onschuldig als het over schulden gaat”.

Stichting Zinnia
Samen met vrienden richten Paul
en Michelle stichting ZINNIA op.
Met deze stichting organiseren
ze evenementen voor kinderen.
Bijvoorbeeld een Sinterklaasfeest. Ook zorgen ze ervoor dat
kinderen uit arme gezinnen mee
kunnen doen aan bijvoorbeeld de
avondvierdaagse, een keer naar
het theater kunnen of rondom
de kerstdagen schaatsen op de
schaatsbaan in Roosendaal.
Meer informatie:
www.stichtingzinnia.nl

Kinderen doen mee
Wie kinderen heeft, herkent het vast. Je vindt het heel belangrijk dat je
kinderen mee kunnen doen. Maar helaas lukt dat soms niet. Gewoon
omdat een laptop voor je kind niet te betalen is of de contributie voor
een vereniging veel te duur. Gelukkig is er in Roosendaal veel hulp
mogelijk voor gezinnen met een laag inkomen.
Meedoen aan sport met
stichting Paul

Meedoen op school met
Leergeld Roosendaal

Zijn de kosten voor zwemlessen, voor
lidmaatschap van een sportvereniging,
sportkleding en voor sportmaterialen
niet op te brengen? Stichting Paul kan je
helpen. Kijk op www.stichtingpaul.nl

Heb je onvoldoende geld voor de
ouderbijdrage, schoolreisjes, een
computer, een fiets, het schoolkamp
of andere schoolzaken? Ga dan naar
www.leergeld.nl. Naast ouders kunnen
ook vrienden, school, familie of hulpverleners hier een aanvraag indienen.

Meedoen aan cultuur met het
Jeugdfonds Sport en Cultuur
Je kind wil graag tekenen, zingen, dansen of muziek maken? Maar je kunt de
contributie of middelen zoals danskleding of een instrument niet betalen?
Kijk dan op www.jeugdfondssporten
cultuur.nl/fondsen/brabant-cultuur/
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Stichting Jarige Job
De verjaardag. Voor veel kinderen de
mooiste dag van het jaar. Maar als je
jarig bent en er is geen geld voor een
cadeautje, wat dan? Elk jaar overkomt
dit heel veel kinderen. Vaak melden zij

zich uit schaamte ziek. Stichting Jarige
Job trakteert kinderen uit arme gezinnen op een onvergetelijke verjaardag.
Jarige Job geeft geen geld, maar een
verjaardagsbox vol met versieringen,
traktaties voor de klas en leerkrachten,
wat lekkers voor thuis en cadeautjes.
Ga naar www.stichtingjarigejob.nl.
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IN GESPREK MET CAROLIEN ALBERTI VAN WEGWIJS ROOSENDAAL

Schulden of moeite met rondkomen? Zoek dan direct hulp!
Lukt het niet om je rekeningen
op tijd te betalen? En worden de
schulden groter? Wacht dan niet,
zegt Carolien Alberti van WegWijs
Roosendaal maar zoek op tijd
hulp. Want hoe langer je wacht,
hoe groter de problemen worden.
Problemen met schulden? Het komt veel
voor. Niet alleen bij mensen met weinig
inkomen, ook vaak bij mensen die het
goed voor elkaar lijken te hebben.
Carolien daarover: “Vaak ontstaan schulden omdat er ineens minder inkomen is.
Door ziekte, werkloosheid, een scheiding
of bijvoorbeeld flexibel werk of omdat
je bedrijf niet goed loopt. Verder zie ik
vaker jonge mensen met schulden. Bijna
iedereen met schulden krijgt daarvan
stress. En dat maakt het nog erger.”

Hulp is dichtbij met WegWijs
“Voor wie in de gemeente Roosendaal
te maken krijgt met schulden, is hulp
dankzij WegWijs dichtbij”, vertelt Carolien
Alberti. Bij Wegwijs Roosendaal werken
professionals van Mee West-Brabant en

WijZijn Roosendaal samen met de wmoen jeugdprofessionals van de gemeente
Roosendaal. Door met elkaar samen te
werken kunnen ze alle inwoners goed
en snel helpen met voorlichting, tips,
informatie en ondersteuning. Overal in
de gemeente zijn inloopspreekuren waar
je terecht kunt met je verhaal en problemen. Dus ook als je merkt dat je steeds
meer moet bezuinigen om rond te komen. Maandelijks worden de spreekuren
van WegWijs door honderden mensen
bezocht. Carolien daarover: “Ik merk dat
er bij mensen rust komt als ze hun problemen met ons kunnen bespreken.”

Als het zelf niet meer lukt
Schulden ontstaan makkelijk en worden
snel groter. Daarom is het zo belangrijk om op tijd hulp te vragen. Carolien:
“Echt, hoe eerder hoe beter. Er zijn in de
gemeente Roosendaal heel veel regelingen. Wij doen er alles aan om zo goed
mogelijk te helpen. Om uit de schulden
te komen, maar ook om ervoor te zorgen
dat er geen schulden meer ontstaan.”

Contact met WegWijs
Roosendaal
Wacht niet als je hulp nodig hebt. WegWijs
Roosendaal is op werkdagen van 8:00 –
13:00 uur te bereiken op 14 0165. Mailen
kan altijd naar info@wegwijsroosendaal.nl.
Loop je liever binnen op één van de
spreekuren in de buurt, dan kan dat
natuurlijk ook. Kijk voor locaties en tijden
op www.wegwijsroosendaal.nl.

Goed omgaan met geld
Samen met het NIBUD
Wil je beter rondkomen met je geld?
Kijk dan eens op www.nibud.nl. Hier
staat informatie, advies en tips over
rondkomen en hoe je kunt sparen.
Ook met een klein inkomen. Krijg
meer grip krijgt op je geld en neem
de goede beslissingen.
Kijk op www.nibud.nl

Weet jij hoe
je toeslagen
aanvraagt?
In Nederland zijn heel veel regelingen en toeslagen zoals huurtoeslag, zorgtoeslag en toeslagen voor
als je kinderen hebt. Ook kan je
bij weinig inkomen kwijtschelding
krijgen van de gemeentelijke belastingen. Misschien heb jij wel recht
op een bepaalde toeslag maar lukt
het je niet dit aan te vragen. Vraag
dan hulp bij Bureau Sociale Raadslieden van WegWijs Roosendaal.
Zij kunnen je daarmee helpen.
Op www.wegwijsroosendaal.nl
vind je meer informatie.
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Handig om te weten
Voedselbank
WERKEN AAN ARMOEDE MET HET BUDDYTRAJECT

Help jij ons armoede
te bestrijden?
Wie in een arm gezin opgroeit,
krijgt vaak later zelf ook te maken
met armoede. Armoede is een
onrecht dat niet zou mogen
bestaan vindt Theo Vaes uit
Antwerpen. Daarom bedacht hij
het buddytraject ArmenTekort
waarbij iemand die wel alle
kansen krijgt, als buddy wordt
verbonden aan iemand die
deze kansen niet heeft.
De gemeente Roosendaal is heel enthousiast over deze aanpak. Met ondersteuning van Theo Vaes gaan we in
Roosendaal de komende maanden aan
de slag met het werven en vinden van
buddy’s. De gemeente doet dit samen
met de Roosendaalse Uitdaging,
Alwel, WijZijn Roosendaal, Humanitas,
Werkplein, Stichting Leergeld en studenten van Social Degree. Nieuwe buddy’s
krijgen vervolgens bij ArmenTekort een
opleiding. Daarna volgt een tweejarig

Heeft u een tijdje niet genoeg
inkomen? Of heeft u helemaal
geen inkomen? Dan kunt u
misschien gratis hulp krijgen van
de voedselbank.
www.goedontmoet.com

Ruilwinkel
buddytraject met als doel op gelijkwaardige wijze de eigenwaarde en
het sociale netwerk te versterken.

Word jij een van onze nieuwe
buddy’s?
We gaan aan de slag om zoveel mogelijk
Roosendalers te bereiken die een
bijdrage willen leveren aan dit project.
Wil jij ook het verschil maken en heb je
interesse? Neem dan contact op met
Kim Bareman van Stichting Roosendaalse
Uitdaging of kijk op
www.roosendaalseuitdaging.nl/activiteiten/armentekortroosendaal/

Plek waar mensen tegen punten
spullen in kunnen leveren en daarmee
andere spullen ‘kopen’; organiseert
ook activiteiten.
www.ruilwinkelroosendaal.nl

Roosendaal voor elkaar
Brengt mensen met elkaar in contact.
Mensen die iets nodig hebben en
mensen die iets te bieden hebben.
www.roosendaalvoorelkaar.nl

Dressforsucces
Biedt representatieve kleding en
praktische ondersteuning om goed
voorbereid en verzorgd voor de dag te
komen op een sollicitatiegesprek en
zo de kans op werk te vergroten.
www.dressforsucces.nl

Interessante
websites
www.uitdeschulden.nu

WegWijs Roosendaal is de samenwerking van de gemeente Roosendaal
met MEE West-Brabant en WijZijn
Roosendaal. WegWijs is dé plek in
Roosendaal voor iedereen met vragen
over zorg, welzijn of meedoen in de
samenleving.

Heb je geldzorgen of misschien
al schulden?
Of vind je het moeilijk om formulieren
in te vullen of bijvoorbeeld toeslagen
aan te vragen? De medewerkers van
WegWijs Roosendaal helpen je verder.
Je kunt direct bellen met 14 0165 of
naar één van de spreekuren gaan. In
Roosendaal zijn de volgende spreekuren:

Gezondheidsplein Kalsdonk
Heilig Hartplein 38
maandag van 9:00 uur tot 11:30 uur
Gezondheidscentrum De Riete
Gezellelaan 18f
maandag van 13:30 uur tot 15:30 uur

Voor mensen die zoeken naar financiële
hulpverlening.

www.moneyfit.nl
Richt zich op jongeren tussen 16 en 26
jaar die financiële hulp willen.

www.schuldhulpmaatje.nl

Samen lukt ’t, dat is waarin ze bij SchuldHuis van de Westrand		
HulpMaatje in geloven. Als je in de
St. Lucasplein 3		
schulden zit, heb je iemand nodig die in
dinsdag van 9:00 uur tot 11:30 uur
je gelooft en je helpt. Zonder te oordelen,
Wijkcentrum ’t Dijksteeke
Dijkcentrum 191		
donderdag van 09:00 uur tot 11:30 uur

maar gewoon met je aan de slag gaat om
weer financieel orde op zaken te stellen.

www.eerstehulpbijschulden.nl

Wist je dat bijna iedereen wel iemand
WegWijs Roosendaal		
kent met schulden? De meeste mensen
Dunantstraat 80		
hebben anderen nodig om hun schulwoensdag en donderdag
denprobleem aan te pakken. Lees op
van 13:30 uur tot 15:30 uur
deze website hoe mensen zoals jij en ik
in de schulden kunnen raken en hoe je
veilig kunt helpen.
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