
Van Tellingen-Pul Stichting maakt nieuwe 
website voor schuldmaatjes mogelijk

De komende maanden worden in de 
StadsPers enkele projecten uitgelicht 
die recent steun ontvingen van de Zeis-
ter fondsen: Van Tellingen-Pul Stichting 
en SOZW Stimuleringsfonds voor Zorg 
en Welzijn in Zeist. Een voorbeeld van fi-
nanciële steun door de Van Tellingen-Pul 
Stichting is een nieuwe website voor de 
stichting SchuldHulpMaatje Zeist, die 
maatjes opleidt voor mensen die in de 
schuldenproblematiek zitten.

“De maatjes staan mensen met schulden bij 
en geven hen richting om uit de schulden te 
komen,” vertelt waarnemend voorzitter Gea

rard van Beek over het project, dat inmiddels 
5 jaar bestaat.”Van de maatjes verwachten 
we dat ze menselijk inzicht hebben, inzicht 
in financiën en ordelijk kunnen werken.” De 
hulpvragers kloppen zelf bij de stichting aan 
via de website of worden doorgestuurd vana
uit de gemeente of een organisatie. Als het 
probleem te omvangrijk is, wordt de hulpa
vrager voorgedragen aan de Regionale Soa
ciale Dienst voor schuldsanering. Gerard:”In 
het intakegesprek kijken we wat voor maa
tje het beste bij de hulpvrager past. Het 
maatjestraject duurt maximaal drie jaar. We 
hopen dat ze binnen die tijd hun schuldena
problematiek op orde hebben.”

De stichting heeft op dit moment ruim 20 
maatjes, die tientallen mensen helpen. 
Sommige maatjes begeleiden namelijk 
twee hulpvragers. Voor nu is dat voldoena
de, maar Gerard vreest dat er door corona 
veel meer maatjes nodig zullen zijn.”Er is 
schroom bij mensen om bekend te maken 
dat ze schulden hebben. Vaak trekken ze 
pas aan de bel als het zeer problematisch 
wordt. Ze hebben dan bijvoorbeeld al een 
half jaar geen post meer geopend, omdat 
ze bang zijn voor wéér een aanmaning. 
Daar moet je structuur in aanbrengen. De 
situaties zijn soms schrijnend. Zoals bij 
scheidingen, waarbij de één met de schuld 
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De Van Tellingen-Pul Stichting en SOZW 
Stimuleringsfonds voor Zorg en Welzijn 
in Zeist zijn op zoek naar meer projecten 
uit de Zeister samenleving om financieel 
te ondersteunen. Om voor steun in 
aanmerking te komen, moet een project 
draaien op vrijwilligers. Aanvragen bij 
de Van Tellingen-Pul Stichting worden 
twee keer per jaar beoordeeld: in april 
en oktober. Voor de aprilronde moet een 
aanvraag vóór 1 april zijn ingediend. 
Meer informatie: www.vantellingen-pul.
nl en www.sozw-zeist.nl.
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van de ander blijft zitten of een exapartner 
die geen alimentatie betaalt voor de kindea
ren. Gelukkig kunnen wij ze helpen.”


