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We zijn begonnen !
Beste lezers,
Op 1 januari van dit jaar zijn we van start
gegaan. Maar daar ging heel wat aan
vooraf. In 2019 heeft een groep van
initiatiefnemers uit de Hersteld
Hervormde Kerk, de Gereformeerde
Gemeente, de Christelijk Gereformeerde
Kerk en Gereformeerde Kerk vrijgemaakt
hier in Apeldoorn het initiatief genomen
om tot oprichting van een plaatselijke
afdeling van JobHulpMaatje te komen. Zij
hebben mensen gezocht voor een bestuur,
dat vervolgens deze taak op zich moest
nemen. Eind 2019 was het zover, het
bestuur werd gevormd en ging aan de
slag. In heel 2020, geplaagd door Corona,
werd er hard gewerkt aan de voorwaarden
waaronder we zouden kunnen starten. Er
moest een stichting worden opgericht. En
er moesten fondsen worden geworven, er
moest een bankrekening worden
geopend. Maar nog belangrijker er moest
een coördinator worden gevonden, die de
werkzaamheden moet uitvoeren. We
kunnen u melden dat dit is gelukt. Wilma
Potkamp konden we benoemen tot
coördinator JobHulpMaatje Apeldoorn. En
zij ging voortvarend te werk en zo konden
we eindelijk starten.
Wat is het doel van JobHulpMaatje
Apeldoorn ?
Maar waar zijn we eigenlijk voor
opgericht? Mensen verliezen hun baan en
komen daardoor zonder werk. Dat heeft
enorme gevolgen voor hun leven. En velen
redden het niet om op eigen kracht weer
een baan te vinden. Terwijl dat essentieel

is om mee te kunnen doen in onze
samenleving, om weer invulling van hun
eigen leven te krijgen en om in hun eigen
onderhoud te kunnen voorzien. Daarvoor
wil JobHulpMaatje zich in zetten, ook hier
in Apeldoorn. Daarvoor gaan wij aan de
slag.
De eerste Maatjes en Hulpvragers.
Wilma is meteen aan de slag gegaan met
het uitbreiden van haar netwerk en met
publiciteit. Via de huis aan huis bladen en
via folders werd gewerkt aan bekendheid.
Ook gaf de voorzitter een kort interview
voor RTV Apeldoorn via de radio. In tal van
supermarkten en buurthuizen werden
folders verspreid. Maar ook op Facebook
werd JobHulpMaatje onder de aandacht
gebracht. Het resultaat? Zeker acht
hulpvragers en zo’n vijf Maatjes meldden
zich. Twee hulpvragers volgen een één op
één traject. Ook werden er twee
Jobgroupleiders gevonden. En zo kon er
eind mei een Jobgroup van start gaan.
Maatjes gevraagd.
Het unieke van JobHulpMaatje is, zo zegt
de naam al, dat we met Maatjes werken.
Wanneer een hulpvrager de Jobgroup
heeft doorlopen kan er een Maatje aan
hem of haar worden gekoppeld, die hen
verder begeleid. Maar dan moeten er wel
Maatjes zijn. En dat wordt nog
belangrijker, want JobHulpMaatje gaat
ook samenwerken, in een pilot, met en
derde partij. Ook daarvoor zijn Maatjes
nodig. Daarom hierbij deze oproep. Wilt u
eens bij uzelf te raden gaan en overwegen
om Maatje te worden? U kunt dan
iemand, die op zoek is naar werk helpen
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en met raad en daad bijstaan. Zodat hij of
zij weer in staat is om in eigen onderhoud
te voorzien. Dit heeft een enorme inpakt
in het leven van mensen en u kunt daar
aan bijdragen. Nelson Mandela zei eens;
“De betekenis van ons leven ligt in het
verschil dat we maken in de levens van
anderen”. Dat verschil kunt u maken.

collecterooster op te nemen. Elk bedrag
hoe klein ook is van harte welkom. Zo
kunnen we dit mooie werk blijven
voortzetten voor de burgers van
Apeldoorn die op zoek zijn naar werk.

Meld u dus aan als Maatje !

Stichting Met Elkaar Apeldoorn, onder
vermelding van Gift JobHulpMaatje
Apeldoorn.

Dat kan door een mailtje te sturen naar;
coordinator@jobhulpmaatjeapeldoorn.nl
Ook vindt u informatie op de website van
JobHulpMaatje;
www.jobhulpmaatjeapeldoorn.nl
Vrijwillig, maar niet kosteloos.
Het werk van JobHulpMaatje is
vrijwilligerswerk. Maatjes en
Jobgroupleiders doen hun werk vrijwillig
en zonder inkomsten. Maar de trainingen
voor de Maatjes en de Jobgrouptrainingen
kosten wel geld. Daarvoor is
JobHulpMaatje afhankelijk van giften en
fondsen. Bovendien zijn wij als
Apeldoornse afdeling aangesloten bij het
landelijke JobHulpMaatje Nederland en
ook daar zijn kosten aan verbonden. We
huren verder nog een locatie op het
Zwitsalterrein, waar de coördinator
kantoor houdt en waar de
Jobgrouptrainingen worden gegeven. En
de coördinator is als enige bezoldigde
medewerkster actief voor JobHulpMaatje
Apeldoorn. U begrijpt het al, we hebben
dus uw steun nodig. En daarom nemen wij
de vrijmoedigheid om u te vragen ons met
een gift te willen steunen. Dat kan als
Kerkgemeente ook door ons op uw

U kunt uw gift overmaken naar:
IBAN: NL 26 RABO 0354 9876 74 t.n.v.

Bij voorbaat hartelijk dank.
Frenk Lip
Voorzitter JobHulpMaatje Apeldoorn
Colofon:
Bestuur JobHulpMaatje Apeldoorn (
Stichting Met Elkaar Apeldoorn)
Voorzitter: Frenk Lip
Secretaris: Herbert Bos
Penningmeester: Nico Versteeg
Algemeen lid: Piet Loonstra

Coördinator: Wilma Potkamp
Locatie: De Energiefabriek, Vlijtseweg 144
( Zwitsalterrein)
Informatie:
www.jobhulpmaatjeapeldoorn.nl
Bankrekening:
NL 26 RABO 0354 9876 74 t.n.v. Stichting
Met Elkaar Apeldoorn.

2

