
Overkomt jou dit ook regelmatig, alweer door je geld heen? Durf je de 
post soms niet meer te openen, bang voor rekeningen? Of kom je door 
allerlei omstandigheden financieel gewoon niet rond? Durf hulp te vragen!

Wij helpen je graag! Een financieel maatje gaat je helpen om weer 
overzicht en inzicht te krijgen. Wij kunnen bijvoorbeeld helpen om in contact te 
komen met je schuldeisers en je helpen met het opstellen van een 
aflossingsplan zodat jij weer financiële rust kan ervaren. 

Zie jij 
financieel 
geen uitweg 
meer?

“ Je hoeft geen schulden te

hebben om contact met ons op 

te nemen. Voorkomen is 

beter dan genezen.”

Samen lukt ’t,



SHM Nijkerk is een onderdeel 
van NDB Nijkerk. Wij hebben 
professioneel getrainde vrijwilligers 
om mensen met (dreigende) 
schulden te helpen in de 
gemeente Nijkerk.

We geven praktische hulp, 
  hebben tijd voor een 
     luisterend oor en zorgen 
        voor inzicht en daardoor 
           voor rust en ruimte!

Stichting Nijkerks Diaconaal Beraad
p/a Gasthuisstraat 10 3861 BS Nijkerk  
schuldhulpmaatje@ndbnijkerk.nl
www.ndbnijkerk.nl

Het NDB Nijkerk is er voor elke inwoner van 
de gemeente Nijkerk. Als je het gevoel hebt 

er alleen voor te staan, mag je bij ons komen. 
Mensen staan klaar om je te ondersteunen. 

SHM Nijkerk is onderdeel van NDB Nijkerk  |  www.ndbnijkerk.nl

Zorg, 
liefde én 
aandacht 

voor elkaar

daarin geloven wij bij SchuldHulpMaatje 
(of SHM). Zeker als je in de schulden zit, 
heb je iemand nodig die in je gelooft en 
je helpt. Zonder te oordelen, maar 
gewoon met je aan de slag gaat om 
weer financieel orde op zaken te 
stellen. Onze maatjes doen dat.

Ook als je nog geen schulden hebt, maar 
je wel zorgen maakt over je financiële plaat-
je in de toekomst, kunnen wij je helpen.

Voor meer informatie of het aanmelden 
van een hulpvraag kun je mailen naar 
schuldhulpmaatje@ndbnijkerk.nl 
of bellen met 06 - 57 83 54 60.

Samen lukt ’t,


