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Bang voor de deurwaarders

Mira Meijer (rechts) ondersteunt Angelique met advies om uit de schulden te komen.

Bang voor de deurwaarders
jongeren in de schulden ARNHEM
Er gloort weer hoop voor de 26jarige Jacqueline uit Arnhem. Dankzij
welzijnsorganisatie Rijnstad is de kans groot dat ze in drie jaar van haar
schuldenlast (15.000 euro) af is.
BERRIE VAN HELDEN
Jaren leefde de 26jarige Anqelique uit Arnhem in angst omdat ze haar schulden niet meer de baas kon.
Ze was het overzicht volledig kwijtgeraakt. ,,Ik was doodsbenauwd dat de deurwaarders mij mijn spullen
zouden afnemen en dat ik op straat zou komen te staan. Omdat ik noodgedwongen vaak verhuisde,
hebben ze mij niet kunnen vinden. Ik wist echter ook wel dat ik dat niet eeuwig vol zou kunnen houden."
De schuld van Angelique is in enkele jaren opgelopen tot 15.000 euro. Hoofdzakelijk doordat zij de
zorgverzekering niet kon betalen. ,,Toen ging het hard. Ik begon met 200 euro schuld. Enkele maanden
later was dat bedrag al opgelopen tot 2.000 euro. Maar daar kwam ik later achter. Lange tijd negeerde ik
de aanmaningen. Veel enveloppen liet ik gewoon dicht. Ik deed net alsof ik ze niet had ontvangen. Ik stak
mijn hoofd in het zand. Ik hoopte dat het over zou waaien."
Sportschool
Dat gebeurde duidelijk niet. Ze kreeg steeds meer schuldeisers achter zich aan. Angelique betaalde de
rekeningen van de sportschool, haar telefoon en de zorgverzekering niet meer. ,,Ik raakte in paniek.
Helemaal door de schriftelijke dreigementen van de deurwaarders. Die hebben ze nooit uitgevoerd, maar
maakten mij onzeker. Ik dacht dat mijn toekomst in rook zou opgaan. Ik wist niet meer hoe ik hieruit zou
moeten komen."
Ze schaamde zich voor haar situatie. ,,Ik gaf mijzelf de schuld. Ook al kon ik er weinig aan doen. Ik heb
geen dure dingen gekocht, of zo. Omdat schoolgenoten geen of veel minder financiële problemen
hadden, dacht ik dat het aan mij lag. Pas later werd mij duidelijk dat mijn ouders, die waren gescheiden,
mij niet hadden geleerd met geld om te gaan."
Angelique had wel een inkomen. Dat was net genoeg om de huur en eten te betalen. Tegenwoordig heeft
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ze een uitkering. Daarnaast doet ze vrijwilligerswerk bij een jongerencentrum in Arnhem. Daar kwam ze
in aanraking met ervaringsdeskundige Annika van der Mee en schuldhulpverlener Mira Meijer van
welzijnsorganisatie Rijnstad. Zij kwamen vertellen over de trainingen voor jongeren met schulden.
Angelique voelde zich aangesproken. ,,Mij werd al snel duidelijk dat ik niet de enige jongere met
schulden was. Dat was al een grote opluchting."
Hoop
Ze heeft de training achter de rug en opeens gloort er hoop aan de horizon. Meijer is met Angelique druk
bezig het dossier van de Arnhemse compleet te maken zodat een schuldregeling kan worden getroffen.
Indien alle schuldeisers akkoord gaan, betaalt Angelique drie jaar lang maandelijks een vast bedrag en is
ze over drie jaar schuldenvrij.
Ze moet dan van 55 euro per week zien rond te komen. Dat heeft ze er voor over. ,,Ik hoop dat het gaat
lukken. Dan kan ik eindelijk aan een toekomst gaan denken. Anders zou ik nog tien tot vijftien jaar door
moeten gaan met het aflossen van schulden. Dat is geen fijn toekomstbeeld."
Adviezen
Meijer hoopt dat steeds meer jongeren die in de problemen (dreigen te) raken, Rijnstad weten te vinden.
,,We zijn er ook voor jongeren die nog geen schulden hebben, maar al wel het ene met het andere gat
vullen en zich zo nog net staande weten te houden. Hen kunnen wij ook helpen. We kunnen deze
jongeren adviezen geven om te voorkomen dat ze zich in de schulden gaan steken."
Ook is volgens haar een rol weggelegd voor het onderwijs. Zeker in die gevallen waarin jongeren thuis
niet van hun ouders leren met geld om te gaan. Leerkrachten zouden de leerlingen daarbij kunnen helpen.
Dat is Anqelique met haar eens. ,,Dat had mij veel problemen bespaard."
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