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BUDGETMAATJES: Daar doe je het voor  
 
Het werk van een Budgetmaatje is niet altijd even gemakkelijk. Soms heb je het gevoel dat je samen 
met je hulpvrager vele stappen voorwaarts maakt. Soms sta je stil, maar het komt maar al te vaak voor 
dat je als maatje het gevoel hebt dat je alleen maar achteruit gaat. 
 
Hoelang loop je dan met een hulpvrager mee? Wanneer ga je nog door en wanneer moet je besluiten 
dat het beter is om met de begeleiding te stoppen?  
 
Deze vraag komt regelmatig terug op de zogenaamde intervisies. Op die avonden ontmoeten alle 
maatjes elkaar om gezamenlijk de vragen waar ze in het dagelijks werk tegenaanlopen te bespreken. 
Op die manier leren we het nodige van elkaar. Geen enkele hulpvraag is namelijk het zelfde. Wanneer 
de vragen spoedeisend zijn worden die natuurlijk al eerder besproken. 
 
Hoe lang loop je nu met een hulpvrager mee? En wanneer moet je besluiten om te stoppen? Deze 
vraag stond centraal op een thema-avond welke op 16 juni j.l.  werd gehouden. Aan de hand van een 
aantal concrete voorbeelden bespraken de maatjes de vragen rondom doorgaan of stoppen. Bij de 
afronding van deze avond bleek wederom hoe plichtsgetrouw onze maatjes zijn. Waar anderen 
misschien allang hadden besloten om te stoppen bleek dat de maatjes toch steeds weer een lichtpuntje 
zien om toch maar even door te gaan. Dat betekent overigens niet je maar ellelang moet meelopen.  
 
Soms worden we misschien wel eens somber wanneer het met je hulpvrager even niet lukt. 
Onderstaand bericht geeft ons dan weer hoop. De begeleiding heeft soms meer effect dan je we zelf wel 
denken. 
 
Door verhuizing naar buiten Nissewaard is onlangs de begeleiding van een hulpvrager gestopt. Het 
maatje ontving daarna onderstaand bericht. 
 
“Dank je wel en heel erg bedankt voor alle hulp die je mij geboden hebt. Door jou heb ik geleerd direct 
op mijn problemen af te stappen, te blijven communiceren en notities te maken bij gesprekken en 
besprekingen. Hier heb ik nog steeds profijt van!” 
 
AGENDA: 
 
Bijeenkomsten Stuurgroep:  volgt 
Interkerkelijk diaconaal beraad:  17 november ‘16  
Gebedsbijeenkomsten:   12 oktober ’16 (Uitzenddienst Dorpskerk Spijkenisse) 
Supermarktacties:   9- en 10 december ‘16 
 
 
COLOFOON: 

Deze nieuwsbrief is een uitgave van de Stichting Vrede voor de Stad 

Redactieadres: nieuwsbrief@vvds.nl 
Kopij inleveren voor 10 augustus ‘16  

Vrede voor de Stad wordt gesteund door het Oranje Fonds.  

De stichtingen Vrede voor de Stad, Voedselbank Spijkenisse en omstreken en 
Leergeld Voorne Putten hebben de ANBI-status waardoor giften fiscaal aftrekbaar zijn.  

- ING-rekening NL60INGB0009687591 t.n.v. Vrede voor de Stad te Spijkenisse 
- Rabobankrekening NL42Rabo0121484912 t.n.v. Voedselbank Spijkenisse eo. 
- Rabobankrekening NL35Rabo0119080117 t.n.v. Stichting Leergeld Voorne 

Putten 

 
 


