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Nieuwsbrief  
Coronacrisis; tijd voor actie 
 
Dit is de 2e nieuwsbrief van stichting Burgerschuldhulp-Asten-Someren. In deze brief vertellen we 
over de bereikte resultaten in het afgelopen jaar. We leggen nog een keer uit wat de stichting kan 
betekenen voor mensen met nog lichte schulden of betalingsachterstanden. We kijken ook vooruit; 
wat kan onze stichting betekenen voor mensen die een financieel steuntje in de rug kunnen 
gebruiken. Juist in deze tijd waarin vele mensen de financiële gevolgen beginnen te ondervinden van 
de coronacrisis. 
 
Resultaten 
Opgericht in het najaar van 2018 zijn we vorig jaar echt van start gegaan met het verstrekken van 
leningen aan mensen die daarmee hun schulden in een keer kunnen betalen. Daarmee werd rust 
gecreëerd en kwam er perspectief op een stabielere financiële toekomst. Dat die rust op financieel 
gebied ook rust brengt op ander gebied (gezondheid, welbevinden) dat is duidelijk. 
In 2019 hebben we uiteindelijk 7 aanvragen voor een lening toegewezen. Voor deze mensen zijn de 
schulden door de stichting voldaan en is er een passende betaalregeling opgestart met de stichting 
tegen een rentepercentage van 0 %. Via coaching door de begeleider  die de aanvraag namens de 
geldlener indient wordt zo goed mogelijk gewaarborgd dat mensen in rustiger vaarwater 
terechtkomen. 
De eerste resultaten zijn positief. Een van de geldleners heeft de lening ondertussen alweer volledig 
terugbetaald. Aanvragen komen meest van Onis Welzijn, Hulp bij Schulden. Ook heeft een 
bewindvoerder dankbaar gebruik gemaakt van onze stichting om een lastige financiële situatie op te 
lossen. Nadrukkelijk nog eens de boodschap dat aanvragen gedaan kunnen worden door personen of 
door organisaties die mensen begeleiden bij hun financiën. 
Ook in 2020 hebben we ondertussen de eerste aanvragen alweer behandeld. 
 
Coronatijd 
De coronacrisis veroorzaakt veel onzekerheid in de wereld. Ook in Asten en Someren zijn de 
gevolgen te zien. Niet iedereen heeft de luxe van een vast inkomen, banen zijn  in gevaar en het kan 
lastig worden om te voldoen aan de maandelijkse financiële verplichtingen. Wellicht heeft u te 
maken met mensen die financieel in de problemen dreigen te komen. Tijd om dan orde op zaken te 
stellen. Stichting Burgerschuldhulp-Asten-Someren (afgekort BSH) kan hierbij een uitkomst zijn. 
Een mogelijkheid is dat er bij de stichting een formele aanvraag wordt gedaan voor een lening. Indien 
die wordt toegewezen kan met de zekerheid van het toegekende budget onderhandeld worden met 
de schuldeisers om te komen tot een eenmalige afkoop tegen finale kwijting. Daarmee kan dan de 
schuldenlast verder worden teruggebracht. 
 



 

Bij deze nieuwsbrief ontvangt u de digitale versie van onze folder. Op verzoek kunnen we ervoor 
zorgen dat u en aantal exemplaren hiervan krijgt. Hieronder volgt nog algemene info over onze 
stichting. 
 
 
 
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 in 2019 van start gegaan. 
 
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 mail een aanvraagformulier opvragen en vervolgens insturen. 
info@burgerschuldhulp-asten-someren.nl  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 
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