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N
u is het kastje naast de tele-
visie weer leeg. Dochter Hu-
lya wijst. “Het zat helemaal
vol met post. Dwangbeve-
len, formulieren, rekenin-
gen.” Vanaf de bank gebaart
haar vader met zijn handen

hoe hoog de papierberg was. Tot drie jaar
geleden was hij garagehouder, in Dordrecht.
Hij werkte hard, vertelt Hulya. Maar nadat alle
kosten waren betaald, zoals de 1800 euro huur
voor het bedrijfspand, bleef er toch weinig
over voor het gezin. “Wij zeiden steeds dat
hij bij een Nederlandse garage moest gaan
werken als automonteur. Maar hij was eigen-
wijs. En kijk eens hoe we in de problemen zit-
ten.”
Haar vader kreeg twee keer een hersenbloe-

ding. Al snel ging zijn bedrijf failliet. De reke-
ningen bleven komen, de hypotheek moest be-
taald. Het Turkse gezin woont in een koophuis,
een bovenhuis in de wijk Krispijn in Dor-
drecht. Als de bel ging, stond er geregeld een
deurwaarder onder aan de trap, of dreigde er
huisuitzetting. Hulya’s vader haakt af als hij
een formulier moet invullen. Haar oudere
broer en zus zijn getrouwd en dus het huis uit,
haar moeder werkt op een sociale werkplaats,
haar jongste broertje is niet de makkelijkste,
vertelt ze. “Ik ben hier in huis vader enmoeder
tegelijk.” Ook zij wist zich geen raad met die
kast vol papieren.
Vlak voor het helemaal misging, kwam ze in

contact met een zekere Bob. Hij is van Schuld-
hulpmaatje, vrijwilligers die in de vorm van ad-
vies hulp bieden als de schulden maar door-
groeien. Schuldhulpmaatje is een kerkelijk ini-
tiatief, begonnen in 2010. “Van Bob kreeg ik
het telefoonnummer van Wim.” En Wim, dat
is dominee Wim Aanen, van de Protestantse
Kerk in Dordrecht, en ook een schuldhulp-
maatje. Hulya belde Wim Aanen en al snel
stond hij voor de deur, liep de trap op en haal-
de de papieren bom uit het kastje naast de te-
levisie. “Ik vertrouwde hemmeteen”, zegt Hu-
lya. “Hij gaf zijn telefoonnummer en ik mocht
hem altijd bellen als ik er niet uitkwammet de
formulieren. Hij kwam in het begin elke week
langs.”
Dankzij dominee Aanen kwam de Turkse fa-

milie in contact met de schuldhulpverlening.
De 500 euro die de moeder van Hulya elke
maand verdient en de bijstand van haar vader
gaan direct naar de schuldsanering. Als er een
deurwaarder aanbelt, of er huisuitzetting
dreigt, laat Hulya de brief zien van Modus vi-
vendi, de schuldhulporganisatie. “Dan gaan ze
weer weg, gelukkig.” Het gezin kan daardoor
in de bovenwoning blijven. Wim Aanen heeft
het gezin aangemeld bij de Voedselbank. Elke
week krijgen ze nu een krat eten, en soms een
extra tas. “Om de week iets anders. Deze koek-
jes zijn ook van de Voedselbank.”
In het begin hoopte Hulya dat niemand haar

daar herkende. Nu komt ze er steeds vaker
bekenden tegen. “Ik schaam me er niet meer
voor. Iedereen hier in de buurt mag het weten.”
Maar niet alle lezers hoeven het te weten, vindt
ze. Dus heeft ze voor deze gelegenheid
de naam Hulya gekozen. Dat Wim Aanen
predikant is, weet Hulya natuurlijk. “Mij
maakt het niets uit. De kerk, dat is de Voedsel-
bank.”
Om inzicht te krijgen in de gemeentelijke re-

gelingen heeft Aanen de cursus gevolgd die alle
schuldhulpmaatjes krijgen. “Daardoor weet je
bijvoorbeeld dat mensenmet schulden vrijstel-
ling kunnen krijgen van gemeentelijke belas-
tingen.” Het eerste wat Aanen doet als hij bij
een gezin in de schulden komt, zoals bij Hu-
lyua thuis, is alle papieren op tafel leggen.

“Dan kijk je waar het lek zit.”
Aanen is al zeventien jaar predikant in Dor-

drecht. In die jaren zag hij het aantal gezinnen
met problemen toenemen, en ook het aantal
hulpinstanties. Dat vroeg van de diaconie een
andere aanpak. “Vroeger betaalde je als voor-
zitter van de diaconie wel eens 1000 gulden om
een huisuitzetting te voorkomen. Nu is het
geld er niet meer om op die manier bij te sprin-
gen bij alle vragen om hulp.”

Andere oplossing

Aanen ziet het nu als taak van de diaconie om
hulpverlenende instanties meer te laten sa-
menwerken en om aan de burgerlijke gemeen-
te duidelijk te maken wat wel en vooral wat
niet werkt. “Soms leidt het handhaven van re-
gels om een kleinigheid tot grote schade, bij
beide partijen. Neem een huisuitzetting. Dat is
natuurlijk vreselijk voor de bewoners, en het
kost de gemeente al gauw 10.000 euro. Wij pro-
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Een Turks gezin in Dordrecht ontsnapte
dankzij de hulp van dominee Wim Aanen aan
huisuitzetting. Aanen is ‘schuldhulpmaatje’,
een kerkelijk initiatief.
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De band tussen kerken en de Voedselbank

wordt steeds nauwer. Vooral protestantse

kerken (80 procent van de ondervraagde)

steunen een voedselbank. Het gaat dan om

het beschikbaar stellen van het kerkge-

bouw. De Voedselbank helpt kerken ook

steeds vaker om armoede onder gemeente-

leden op te sporen. In 2009 kwam onge-

veer 3 procent van de hulpvragers via de

Voedselbank bij de kerk, in 2012 was dat

ruim 40 procent. Nederland telt 130 voed-

selbanken, waarvan 60.000 huishoudens in

2012 gebruikmaakten. In plaatsen als Zwol-

le en Eindhoven worden tijdens de zondag-

se bijeenkomsten spullen ingezameld voor

de Voedselbank.

KerkenVoedselbank
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Sociaal werker!

beren in overleg te kijken of er een andere op-
lossing is.”
Zo nam hij mede het initiatief tot een diaco-

naal platform in Dordrecht. Daarbij werken
kerken samen die normaal geen contact met
elkaar hebben, van kleine gereformeerde ker-
ken en evangelische groepen tot de rooms-ka-
tholieke parochie en een Antilliaanse kerk. Het
platform zelf werkt samen met gemeentelijke
instellingen en andere hulporganisaties. “Die
samenwerking is essentieel om goede hulp te
geven. En je voorkomt ook dat mensen wel
drie, vier keer hetzelfde verhaal moeten vertel-
len.”
Naast de Voedselbank is er nu ook een kle-

dingbank gekomen en een huisraadbank. Er
zijn strikte criteria om daar gebruik van te ma-
ken, zegt Aanen. De laatste tijd ziet hij vooral
zzp’ers als nieuwe klanten. In veel huishou-
dens lopen de schulden op en moet er per
maand veel meer geld bij dan er binnenkomt.

Vandaar dat het advieswerk bij schulden steeds
belangrijker wordt. “De Voedselbank, dat is
toch een vorm van dweilen met de kraan open.
Schuldhulpmaatje zijn betekent de kraan een
beetje dichtdraaien.” Deze vorm van vrijwillige
hulp zal voorlopig nog wel nodig zijn, denkt
Aanen. “Alleen kunnen we als kerken niet alle
gaten vullen die ontstaan door bezuinigingen
bij de overheid. En dan te bedenken dat die 6
miljard nog moet komen.”
Hulya zelf werkt in een winkel. Haar loon

hoeft ze niet af te dragen. Ze betaalt de auto,
wat kleren en ze spaart voor haar bruiloft. In
januari gaat ze trouwen. Met een groot feest,
natuurlijk. “Ik ga hier vlakbij wonen, 10 minu-
ten met de bus. Dan kan ik toch voor mijn va-
der, mijn moeder en mijn broertje blijven zor-
gen.”
Ze denkt niet dat haar ouders ooit weer ge-

noeg geld zullen hebben. “Ik denk dat het al-
tijd blijft zoals het is.”

het wegwerken van schulden. FOTO WERRY CRONE

De laatste tijd zien
schuldhulpmaatjes
vooral zzp’ers als
nieuweklanten.
Inveelhuishoudens
lopende schuldenop.
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Hub Crijns ziet al een kwart eeuw
hoe armoede de kerken binnenkomt.
Dat ging tot voor kort via een zijdeur,
via kennissen in de kerk, die de vraag
om hulp doorspeelden aan diaconie
of caritas. Sinds 2009 kloppen men-
sen die geld tekortkomen ook op de
voordeur van een kerk, viel Crijns op
bij het onderzoek dat vandaag ver-
schijnt naar kerkelijke hulp bij ar-
moede in Nederland. “De nood komt
de kerk binnen. Het betekent ook dat
het taboe op het vragen om hulp min-
der groot is.”
De kerk helpt vooral mensen die

niet bij een kerk betrokken zijn.
Voedselbanken draaien grotendeels
op kerkelijke vrijwilligers. Crijns:
“Zonder de kerk zou de Voedselbank
omvallen.”
Opvallend is ook de groei van de

rooms-katholieke hulp, zowel de
vraag als het aanbod. Crijns denkt dat
dit te danken is aan fusies van paro-
chies. Hierdoor werden ook caritasin-
stellingen groter. “Sinds ze over meer
geld en meer mensen beschikken, is
de werkwijze veranderd. Actiever,
meer gericht op bekendheid naar bui-
ten.” Ook de samenwerking met pro-
testantse kerken heeft bijgedragen
aan deze groei, meent hij. “De diako-
nale structuur van de protestantse
kerken had altijd al grote bekend-
heid. De laatste tijd is de kerkelijke
hulp, bijvoorbeeld in de vorm van
ruilwinkels, maaltijdprojecten, in-
loophuizen, steeds oecumenischer ge-
worden.”
Over de rol van de overheid is Crijns

niet positief: “Sociale zekerheid is
van een basisvoorziening een kosten-
post geworden. De drempels zijn ver-
hoogd.” Alleen wie lange en ingewik-
kelde formulieren foutloos per com-
puter kan invullen, krijgt een uitke-
ring. Zo niet, dan blijven uitkeringen
uit, volgen er boetes, en staan er al
snel mannen voor de deur om huis-
raad op te eisen of zelfs het huis. Bij-
na alle diakonale medewerkers van
kerken klagen dat de digitalisering
van de hulpverlening het probleem
van armoede vooral groter maakt.
Carla van der Vlist, werkzaam bij

Kerk in Actie en een van de onderzoe-
kers van Armoede in Nederland: “De
bureaucratie is een van de grootste
veroorzakers van armoede, naast de
stapeling van eigen bijdragen en kos-
ten.” Het schuldhulpmaatje, die orde
brengt in de papierwinkel, voorkomt
vaak grotere ellende.
Nieuw is dat de onderzoekers heb-

ben uitgerekend hoeveel de inzet van
kerkelijke vrijwilligers waard is, uit-
gedrukt in uren met een passende
vergoeding. Dat bedrag van 53 mil-
joen euro maakt indruk, beaamt Car-
la van der Vlist. “We hebben besloten
dat bedrag te noemen, om aan te ge-
ven hoe groot de informele bijdrage
van kerken is aan de aanpak van het
sociale probleem. Dit is de participa-
tiemaatschappij waar Rutte het over
heeft. Die 53 miljoen is een cadeau
van de kerken aan de samenleving.”
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