
“MET MIJN 
KENNIS OVER 
GELDZAKEN 
HELP IK 
EEN ANDER. 
DAT GEEFT 
VOLDOENING.”

Joyce (26)
Schuldhulpvrijwilliger

Alliantie
Vrĳwillige
Schuldhulp

Neem contact met ons op via:  [telefoonnr.]
HELP JE OOK MEE?



In Nederland zijn 1,5 miljoen huishoudens met 

betalingsproblemen. Door omstandigheden als ontslag of 

scheiding lukt het hen niet meer om rekeningen te betalen.  

Dit zorgt voor stress.  

 

GEEF JIJ MENSEN MET GELDZORGEN WEER PERSPECTIEF?

Jouw inzet als schuldhulpvrijwilliger maakt het verschil. Je ondersteunt 

mensen bij het op orde brengen én houden van hun geldzaken. Zo 

voorkomen we samen dat geldzorgen leiden tot schulden.   

 

Ben jij komend jaar beschikbaar voor een aantal uur per week? Kijk dan 

voor meer informatie op onze website en maak een afspraak voor een 

vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Word vrijwilliger bij 
Humanitas

[plaatsnaam].nl/[organisatie]

Alliantie
Vrĳwillige
Schuldhulp



Alliantie
Vrĳwillige
Schuldhulp

HELP JE OOK MEE?

“IK WIL IETS 
BETEKENEN VOOR 
DE SAMELEVING 
EN MIJN EIGEN 
GEMEENSCHAP. 
VRIJWILLIGERSWERK 
VERBREEDT JE 
EIGEN HORIZON.”

Habiba (50)
Schuldhulpvrijwilliger

Neem contact met ons op via:  [telefoonnr.]



In Nederland zijn 1,5 miljoen huishoudens met 

betalingsproblemen. Door omstandigheden als ontslag of 

scheiding lukt het hen niet meer om rekeningen te betalen.  

Dit zorgt voor stress.  

 

GEEF JIJ MENSEN MET GELDZORGEN WEER PERSPECTIEF?

Jouw inzet als schuldhulpvrijwilliger maakt het verschil. Je ondersteunt 

mensen bij het op orde brengen én houden van hun geldzaken. Zo 

voorkomen we samen dat geldzorgen leiden tot schulden.   

 

Ben jij komend jaar beschikbaar voor een aantal uur per week? Kijk dan 

voor meer informatie op onze website en maak een afspraak voor een 

vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Word vrijwilliger bij 
Humanitas

[plaatsnaam].nl/[organisatie]

Alliantie
Vrĳwillige
Schuldhulp



“EEN ANDER 
ONDERSTEUNEN 
BIJ HUN 
ADMINISTRATIE, 
TOVERT EEN 
GLIMLACH OP 
MIJN GEZICHT”

Mases (33)
Schuldhulpvrijwilliger

HELP JE OOK MEE?

Alliantie
Vrĳwillige
Schuldhulp

Neem contact met ons op via:  [telefoonnr.]



In Nederland zijn 1,5 miljoen huishoudens met 

betalingsproblemen. Door omstandigheden als ontslag of 

scheiding lukt het hen niet meer om rekeningen te betalen.  

Dit zorgt voor stress.  

 

GEEF JIJ MENSEN MET GELDZORGEN WEER PERSPECTIEF?

Jouw inzet als schuldhulpvrijwilliger maakt het verschil. Je ondersteunt 

mensen bij het op orde brengen én houden van hun geldzaken. Zo 

voorkomen we samen dat geldzorgen leiden tot schulden.   

 

Ben jij komend jaar beschikbaar voor een aantal uur per week? Kijk dan 

voor meer informatie op onze website en maak een afspraak voor een 

vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Word vrijwilliger bij 
Humanitas

[plaatsnaam].nl/[organisatie]

Alliantie
Vrĳwillige
Schuldhulp



“MIJN 
WERKERVARING 
HELPT ZZP’ERS 
BIJ HUN 
GELDVRAGEN. 
DAT GEEFT 
VOLDOENING.”

Jan (75)
Schuldhulpvrijwilliger

HELP JE OOK MEE?

Alliantie
Vrĳwillige
Schuldhulp

Neem contact met ons op via:  [telefoonnr.]



In Nederland zijn 1,5 miljoen huishoudens met 

betalingsproblemen. Door omstandigheden als ontslag of 

scheiding lukt het hen niet meer om rekeningen te betalen.  

Dit zorgt voor stress.  

 

GEEF JIJ MENSEN MET GELDZORGEN WEER PERSPECTIEF?

Jouw inzet als schuldhulpvrijwilliger maakt het verschil. Je ondersteunt 

mensen bij het op orde brengen én houden van hun geldzaken. Zo 

voorkomen we samen dat geldzorgen leiden tot schulden.   

 

Ben jij komend jaar beschikbaar voor een aantal uur per week? Kijk dan 

voor meer informatie op onze website en maak een afspraak voor een 

vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Word vrijwilliger bij 
Humanitas

[plaatsnaam].nl/[organisatie]

Alliantie
Vrĳwillige
Schuldhulp



“IK WIL MIJN 
TIJD NUTTIG 
BESTEDEN. 
MENSEN HELPEN 
MET HUN 
ADMINISTRATIE 
DOE IK  
GRAAG.”

Jan (75)
Schuldhulpvrijwilliger

HELP JE OOK MEE?

Alliantie
Vrĳwillige
Schuldhulp

Neem contact met ons op via:  [telefoonnr.]



In Nederland zijn 1,5 miljoen huishoudens met 

betalingsproblemen. Door omstandigheden als ontslag of 

scheiding lukt het hen niet meer om rekeningen te betalen.  

Dit zorgt voor stress.  

 

GEEF JIJ MENSEN MET GELDZORGEN WEER PERSPECTIEF?

Jouw inzet als schuldhulpvrijwilliger maakt het verschil. Je ondersteunt 

mensen bij het op orde brengen én houden van hun geldzaken. Zo 

voorkomen we samen dat geldzorgen leiden tot schulden.   

 

Ben jij komend jaar beschikbaar voor een aantal uur per week? Kijk dan 

voor meer informatie op onze website en maak een afspraak voor een 

vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Word vrijwilliger bij 
Humanitas

[plaatsnaam].nl/[organisatie]

Alliantie
Vrĳwillige
Schuldhulp


