We gaan van start !!
We, dat zijn bestuur en beoordelaars van Stichting Burgerschuldhulp-Asten-Someren.
En het mooie is dat u wellicht ook gebruik kunt gaan maken van de mogelijkheden die onze
stichting biedt.
Wat hebben we te bieden aan mensen uit Asten en Someren?
Voor mensen met nog lichte schulden en/of betaalproblemen kan de stichting uitkomst bieden
door deze schulden te saneren en daarvoor een lening te verstrekken met een passende looptijd
en zonder bijkomende kosten. Hierdoor onstaat er rust en ruimte in het leven van mensen.
Wie zijn we?
Een groep gemotiveerde, deskundige en enthousiaste vrijwilligers uit Asten en Someren die in de
afgelopen jaren geconstateerd hebben dat met name mensen met kleine schulden sneller
geholpen zouden kunnen worden. Met (financiële) ondersteuning van de gemeenten Asten en
Someren en de stichting Steun Welzijnszorg, zijn we nu zover dat we aan de slag kunnen.
Waar geloven we in?
Het hebben van betalingsproblemen geeft druk en veroorzaakt stress. Hierdoor kunnen allerlei
andere problemen ontstaan (werk, gezondheid, relatie). Praktijk wijst uit dat het vaak lastig is om
op eigen kracht hier uit te komen. Praktische ondersteuning door deskundigen en het snel
aanpakken van de schulden in een zo vroeg mogelijk stadium voorkomt afglijden naar grotere
problematiek. Essentieel hierbij is ook de motivatie van betrokkene(n) om aan de problemen te
werken.
Hoe werkt het?
Wanneer u of uw organisatie iemand kent of begeleidt die iets zou kunnen hebben aan de
mogelijkheden die wij als stichting bieden, dan kunt u een aanvraag doen namens de betrokkene.
Hiervoor kunt u via de website, www.burgerschuldhulp-asten-someren.nl , een aanvraagformulier
opvragen en vervolgens insturen. Die aanvraag wordt beoordeeld door onafhankelijke
beoordelaars en dan voorgelegd aan het bestuur. Wanneer de aanvraag gehonoreerd wordt dan
wordt er een overeenkomst van geldlening opgesteld met daarin afspraken over terugbetaling van
de schuld aan de stichting en de begeleiding/coaching die betrokkene gedurende die periode
ontvangt van u of een daarvoor toegeruste organisatie.
We zien uit naar uw reactie.
Namens stichting Burgerschuldhulp-Asten-Someren,
Martien Kusters, voorzitter

