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De maand is te lang voor mijn geld

Almelo Sociaal is een stichting met vrijwilligers die u gratis helpen bij vragen over geld, zorg en wonen. In deze column krijgt u een kijkje in wat we in de praktijk meemaken.
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Verloor u uw baan door corona? Dan hebt u nu wellicht een uitkering. Best kans dat de maand
echter te lang blijkt voor uw geld. Deze maand de huur betalen lukt nog, maar volgende
maand …? Goed om te weten: we vinden vaak oplossingen voor u!

oor Sandra Bakhuis

Chris is vrachtwagenchauffeur en een flinke kerel. Als hij belt, merken we echter al dat geldzaken niet zijn hobby zijn. “Ik weet niet
of jullie me kunnen helpen, maar thuiszitten en zorgen over geld … voor mij is dat niks.” We nodigen hem uit om langs te komen.

Toeslagen? O, huursubsidie!

Bij zijn komst heeft Chris keurig een briefje mee. Daarop staat alles wat er aan geld via de bank binnenkomt, plus al zijn kosten. Een
compliment, want weten is de eerste stap naar verbeteren. Wat direct opvalt? Er staan geen toeslagen bij. Als we daar naar vragen, zegt
hij: “Als chauffeur verdiende ik te veel voor huursubsidie, als je dat bedoelt.” Oeps, ja, dat bedoelen we. We zijn al zo gewend aan de
nieuwe woorden van de overheid.

Bedankkaartje

We verwachten in ieder geval dat Chris recht heeft op zorg- én huurtoeslag. Omdat hij ook zijn DigiD-codes bij zich heeft, maken we
hiervoor direct een proefberekening op www.belastingdienst.nl. Wat blijkt? Hij krijgt maar liefst 150 euro per maand aan toeslagen!
Meteen vragen we ze dus met hem aan. Chris verlaat even later dolblij ons gebouw. En een week later ligt er een kaart van hem in de
brievenbus: Bedankt, ik kan weer rondkomen!’

Dit soort vragen krijgen we elke week. Dankzij onze eigen ervaringen helpen we mensen dan weer op weg. Ook u. Bel met 0546 45 69 09
voor een afspraak of kijk op

www.almelosociaal.nl.


