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1. Woord vooraf

2021 Was een uitzonderlijk jaar. Een jaar waarin we ons van alles hadden voorgenomen maar waar 
we jammer genoeg maar weinig van konden realiseren. Want dit was het tweede jaar waarin het 
sociale leven verlamd werd door de coronapandemie. Ook Stichting Bowie had hieronder te lijden. 
Door de lockdown kon het bestuur in 2021 slechts vier keer voltallig bijeenkomen. Pas in juni vond de
eerste bestuursvergadering plaats. Onderling contact werd onderhouden per telefoon of e-mail. 
Gelukkig hebben we onze basisactiviteiten, onze corebusiness zogezegd, wél  kunnen voortzetten. De
schuldhulpmaatjes deden hun werk, zij het onder beperkingen en op afstand. Ook kon de bezorging 
van de boodschappenmanden gewoon doorgaan.

Tijdens de jaarlijkse lintjesregen in april zijn twee van onze bestuursleden koninklijke onderscheiden. 
Tegelijk met hen zijn twee medewerkers van de boodschappenmand gedecoreerd. Mieke Stegeman, 
Henk Pasman, Tineke Pasman en Harry Otten… ze zijn allen benoemd tot Lid in de Orde van Oranje- 
Nassau. Burgemeester Doret Tigchelaar heeft de lintjes met de versierde bolderkar bij hen thuis 
afgeleverd. De bestuursleden Gerard Braamhaar en Henk Weiden viel deze eer al eerder te beurt.

In december hebben we uitvoerig stilgestaan bij het 10-jarig bestaan van Stichting Bowie. Hierover 
hebben we veel publiciteit gekregen. In de Tubantia en De Wiezer verschenen grote interviews met 
het bestuur. Ook Enters Nieuws heeft aandacht aan ons jubileum besteed. Het gemeentebestuur van
Wierden, onze sponsoren en de kerken in Enter en Wierden… allemaal hebben ze een bedankbrief 
met een persoonlijke noot van ons gekregen voor de steun die we al die jaren van hen mochten 
ontvangen. Ook hebben we bij alle inwoners van Wierden een flyer laten bezorgen over het werk van
Bowie. Dat heeft echter niet het aantal nieuwe aanvragen opgeleverd dat we verwacht hadden.

2. Oprichting en doelstelling

Stichting Bowie is opgericht bij notariële akte van 23 december 2011. Het initiatief hiertoe is destijds 
genomen door het Interkerkelijk Diaconaal Platform Wierden, een samenwerkingsverband van alle 
kerkgenootschappen in Enter en Wierden. Stichting Bowie is werkzaam in de gemeente Wierden. 

Het doel van Stichting Bowie is het begeleiden van personen c.q. huishoudens die moeite hebben 
hun financiën op orde te brengen en te houden en daar hulp bij willen. Ter realisatie van de deze 
doelstelling worden schuldhulpmaatjes ingezet die pro Deo en op vrijwillige basis werken. 
De tweede doelstelling van Stichting Bowie is het bieden van materiële ondersteuning in de vorm van
een boodschappenmand. Als ze qua besteedbaar inkomen aan bepaalde criteria voldoen, kunnen 
personen c.q. huishoudens gedurende enige tijd, meestal een jaar of drie, in aanmerking komen voor
een gevarieerd samengesteld pakket levensmiddelen.

Stichting Bowie is op 28 december 2011 ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van 
Koophandel en wel onder nummer 54230764.

De statutaire doelstelling en de feitelijke werkzaamheden van de Stichting Bowie komen met elkaar 
overeen. Dit wil zeggen, dat iedere inwoner van de gemeente Wierden die hulp nodig heeft bij het 
regelen van zijn financiën of een boodschappenmand wil ontvangen, er een beroep op kan doen. 



Ras, geloof en levensovertuiging spelen geen rol van betekenis. Ook maakt het niet uit of iemand 
man, vrouw, alleenstaand, samenwonend of getrouwd is.

Met de werkzaamheden van de stichting wordt het algemeen belang gediend. De Belastingdienst 
heeft Stichting Bowie daarom met ingang van 23 december 2011 als Algemeen Nut Beogende 
Instelling (ANBI ) in de zin van de wet inkomstenbelasting 2001 aangemerkt. Deze status biedt fiscale 
voordelen bij erven, schenken en giften. Dit geldt ook voor donaties aan Stichting Bowie, die dus vrij 
van schenkingsrecht blijven. 

Stichting Bowie is lid van de landelijke Vereniging SchuldHulpMaatje Nederland te Leiden.

3. Bestuur

Het bestuur van Stichting Bowie bestond in 2021 uit de navolgende personen:

 B.H. (Henk) Weiden te Wierden, voorzitter
 H.J. (Henk) Pasman te Wierden, secretaris
 M.J.H.J. (Mieke) Stegeman - Blokvoord te Wierden, penningmeester
 G.H. (Gerrit) Assink te Enter
 G.F.L. (Gerard) Braamhaar te Enter
 H. (Henk) Jansen te Wierden
 H.H. (Erna) Klaassen - Hasselo te Wierden
 G.M. (Gerrit) Krommendijk te Wierden
 M.A.H. (Miranda) ter Weele - Kamphuis te Enter.

Bestuursleden, alsmede de andere vrijwilligers, kunnen aanspraak maken op vergoeding van 
gemaakte kosten, zoals autokosten. Bij reizen over grote afstanden wordt zo veel mogelijk gebruik 
gemaakt van carpooling of het openbaar vervoer. Andere onkosten komen voor vergoeding in 
aanmerking tegen overlegging van rekeningen of betaalbewijzen. Van deze declaratiemogelijkheid 
wordt echter nauwelijks gebruik gemaakt,  noch door bestuursleden, noch door de andere 
vrijwilligers.

Sinds 2016 schrijft de secretaris regelmatig een column in weekblad De Wiezer. Deze columns gaan 
hoofdzakelijk over het dankbare werk van de schuldhulpmaatjes maar ook de mogelijkheid om een 
boodschappenmand aan te vragen krijgt de nodige aandacht. De bedoeling is om mensen, die in de 
financiële problemen zitten, over hun schroom heen te helpen om tijdig hulp te vragen.

4. De Schuldhulpmaatjes

§ 4. 1 Algemeen
Mensen kunnen door allerlei oorzaken in financiële problemen komen en vaak niet eens door hun 
eigen schuld. Dit levert veel stress op. Daarom kunnen ze wel een steuntje in de rug gebruiken van 
iemand die met ze meevoelt en ze met raad en daad bijstaat. Dat doen onze schuldhulpmaatjes. Het 
zijn vrijwilligers die speciaal hiervoor zijn opgeleid. Ze  moeten van onbesproken gedrag zijn en 



hebben bij hun aanstelling dan ook een Verklaring omtrent Gedrag (VOG) moeten overleggen, 
afgegeven door het Ministerie van Justitie voor vrijwilligerswerk in de financiële dienstverlening.

Preventie is erg belangrijk. We willen mensen met financiële problemen zo vroeg mogelijk bereiken, 
Voorkomen moet worden, dat hun schulden onnodig oplopen of dat ze in een vicieuze cirkel van 
terugkerende schulden belanden. We hebben de inwerkingtreding van het Besluit gemeentelijke 
schuldhulpverlening1 per 1 januari 2021 dan ook met instemming begroet. Het college heeft de taak 
schuldhulpverlening aan zijn inwoners te geven. Dit besluit biedt de gemeente de nodige 
mogelijkheden om huurschulden en schulden bij de nutsbedrijven en de zorgverzekeraars in een 
vroeg stadium te signaleren en daarop actie te ondernemen.

Schuldhulpmaatjes zijn vaak sterk gemotiveerde vrijwilligers die het allerbeste met de hulpvragers 
voorhebben. Ze bieden begeleiding en ondersteuning maar nemen nooit de verantwoordelijkheid 
over. Ze streven naar maximaal resultaat. Hoewel ze in de praktijk niet onder willen doen voor de 
professionele hulpverlening door beroepskrachten, zijn er qua bevoegdheden toch duidelijke 
verschillen.

Wat mag een schuldhulpmaatje wel?

 praten en ondersteunen, daar waar nodig;
 een budgetplan maken samen met de hulpvrager;
 alles verzamelen aan papieren samen met de hulpvrager;
 de hulpvrager stimuleren om dingen in gang te zetten;
 formulieren invullen samen met de hulpvrager (de hulpvrager ondertekent zelf);
 kleine schulden samen oppakken en oplossen;
 de hulpvrager begeleiden naar de schuldhulp van de gemeente of andere instantie en daar 

alles voor in orde maken;
 de hulpvrager blijven begeleiden bij een schuldhulptraject als contact tussen hulpverlener en

hulpvrager.

Wat mag een schuldhulpmaatje beslist niet?

 uit naam van de hulpvrager informatie opvragen;
 uit naam van de hulpvrager formulieren invullen;
 uit naam van de hulpvrager optreden;
 schulden van de hulpvrager opvragen;
 voorstellen doen aan schuldeisers;
 budgetbeheer toepassen en betalingen doen voor de hulpvrager;
 een schuldhulptraject opstarten.

Met alle schuldhulpmaatjes heeft Stichting Bowie een samenwerkingsovereenkomst afgesloten, 
zodat van meet af aan duidelijk is wat iedereen van elkaar mag verwachten. Daarin zijn onder andere
de taken, werkzaamheden en verantwoordelijkheden van het schuldhulpmaatje omschreven. Ook 
met de hulpvrager wordt een overeenkomst gesloten. Met beroepskrachten van andere organisaties 
zijn samenwerkingsafspraken gemaakt.

1 Uitvoeringsbesluit van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, die per 1 januari 2021 gewijzigd is.



Het is van het grootste belang dat schuldhulpmaatjes hun kennis en vaardigheden op peil houden. Ze
moeten op de hoogte blijven van relevante wet- en regelgeving en alles wat verder belangrijk is om 
hun werk goed te kunnen doen. Ze worden elk jaar opnieuw gecertificeerd. Ze moeten hiervoor een 
e-learning programma doorlopen, dat door de Vereniging Schuldhulpmaatje Nederland ontwikkeld 
is. Deelname is verplicht. 

Door middel van jaarlijkse functioneringsgesprekken en intervisieavonden, in combinatie met 
scholing of in samenwerking met de gemeente Wierden en Stadsbank Oost-Nederland, wil Stichting 
Bowie de schuldhulpmaatjes aan zich binden en enthousiast houden. Het gezelligheidsaspect wordt 
daarbij niet vergeten. 

Aan het werk van de schuldhulpmaatjes zijn hoge kosten verbonden. Al vanaf haar oprichting 
ontvangt Stichting Bowie subsidie van de gemeente ter betaling van de kosten van opleiding en 
bijscholing van de schuldhulpmaatjes en andere organisatiekosten. Ook wordt de contributie voor 
het lidmaatschap van de landelijke vereniging op deze wijze vergoed. Voor 2021 heeft de gemeente 
een subsidie van maximaal € 11.830 toegekend. De toezegging voor 2022 is binnen. De subsidie is 
kostendekkend, wordt bij voorschot betaald en wordt achteraf definitief vastgesteld als de werkelijke
kosten bekend zijn. 

§ 4.2 Activiteiten in het verslagjaar
Ook dit jaar is anders verlopen dan we gewend waren. Door de coronapandemie moesten we 
opnieuw alle persoonlijke contacten en bezoeken op een laag pitje zetten. Ondanks de verwachting, 
dat veel mensen door de pandemie in financiële moeilijkheden zouden komen, zijn er toch weinig 
aanvragen binnengekomen. Die hebben we allemaal kunnen afhandelen. Ook de lopende trajecten 
zijn goed in beeld gebleven, hetzij door contact via de sociale media, hetzij door persoonlijk contact 
volgens de richtlijnen waar dat nodig was.

§ 4.3 De schuldhulpmaatjes
Er zijn dit jaar geen nieuwe maatjes bijgekomen en er zijn ook geen maatjes gestopt. Wel hebben 
zich vier belangstellenden gemeld om maatje te worden, maar daar bestond nog geen behoefte aan.

Getalsmatig gezien zag het verloop er in 2021 als volgt uit:

 Aantal schuldhulpmaatjes op 1 januari, exclusief coördinator: 10
 Aantal schuldhulpmaatjes dat bijscholing heeft ontvangen: 10
 Aantal schuldhulpmaatjes dat certificaat heeft behaald :   0
 Aantal schuldhulpmaatjes exit:   0
 Aantal schuldhulpmaatjes op 31 december exclusief coördinator: 10

De maatjes zijn slechts één avond voor coaching en overleg bijeengeweest, Verder zijn de contacten 
via de sociale media onderhouden en soms was er ook één op één-overleg. 

De hercertificering van de maatjes heeft ook dit jaar plaatsgevonden op basis van hun 
scholingsvorderingen. De online scholing die ze dit jaar gevolgd hebben, bestond uit één module: ‘Je 
bent jong en je schuldt wat ‘, genormeerd voor 3 uur studietijd. Niet alle maatjes konden deze 
module met goed gevolg afleggen, omdat die speciaal op jongeren gericht was, een doelgroep die bij 
ons nauwelijks voorkomt. Toch heeft Vereniging Schuldhulpmaatje Nederland besloten de 



hercertificering toe te staan, daar dit probleem op meer locaties gespeeld heeft. 

§ 4.4 De aanvragen/trajecten
Het aantal trajecten is in 2021 stabiel gebleven. Er kwamen evenveel nieuwe trajecten bij als er 
werden afgesloten. Statistisch gezien zag het verloop ervan er als volgt uit:

 Aantal klanten in traject op 1 januari: 10
 Aantal nieuwe aanvragen:   0
 Aantal afgerond:   0
 Aantal klanten in traject op 31 december: 10

§ 4.5 Landelijke samenwerking
Onze coördinator maakt deel uit van de landelijke Educatiewerkgroep van Vereniging 
Schuldhulpmaatje Nederland. Daarin wordt bepaald welke scholing nodig of gewenst is voor de 
maatjes en welke workshops bestuurders en coördinatoren aangeboden krijgen tijdens de twee 
verplichte landelijke trainingsdagen. De werkgroep is in 2021 slechts één keer ‘fysiek’ bijeengeweest. 
Normaal gesproken gebeurt dat vaker. Wel zijn er twee zoombijeenkomsten georganiseerd. De 
landelijke scholingsdagen, voor zowel de schuldhulpmaatjes als de coördinatoren, zijn dit jaar door 
corona niet doorgegaan

Onze coördinator maakt tevens deel uit van de klankbordgroep van Drs. Boksebeld, die in 
samenwerking met Universiteit Twente en in opdracht van de Stichting Zuiver Wetenschappelijk 
Onderzoek een promotiestudie doet naar de rol van vrijwilligers in de schuldhulpverlening. Onze 
coördinator zou in dat kader een workshop geven over het aansturen van vrijwilligers door Hbo-
docenten van de opleidingen sociaal-maatschappelijk werk. Door corona is deze workshop tot nader 
order uitgesteld.

5. De boodschappenmand

§ 5.1 Algemeen
De boodschappenmand sluit aan op het werk van de schuldhulpmaatjes. Ondanks alle goede sociale 
voorzieningen in Nederland hebben hebben veel mensen een besteedbaar inkomen dat ver onder de
grens van het sociaal minimum ligt. Dit levert veel stress op en leidt in veel gevallen tot schrijnende 
situaties, vooral ook als het om gezinnen met kinderen gaat. Vaak is halverwege de maand het geld al
op en moeten deze gezinnen maar zien hoe ze de rest van de maand doorkomen. Of mensen die in 
de schuldsanering zitten en het drie jaar lang met een zeer bescheiden leefgeld moeten doen, te veel
om dood te gaan maar te weinig om te leven. Voor deze mensen staat Stichting Bowie klaar met een 
goed gevulde boodschappenmand. 

De boodschappen vertegenwoordigen een winkelwaarde van zo’n € 40. Bij de samenstelling wordt 
rekening gehouden met de voorkeuren, wensen en behoeften van de mensen. Echt maatwerk dus. Er
zitten altijd verse groenten bij en ook wat fruit, nu eens aangevuld met een zak aardappelen en dan 
weer met een treetje eieren. En niet te vergeten: tandpasta en een pak wasmiddel. 



Een team van zo’n 30 enthousiaste vrijwilligers is actief met het inkopen, inpakken en bezorgen van 
de boodschappen. De boodschappenmand wordt bij de mensen thuis afgeleverd, om de twee 
weken. Dat doen onze vrijwilligers allemaal pro Deo. Door hen gemaakte reis- en onkosten voor de 
bezorging van de boodschappenmand zijn tot nu toe niet of nauwelijks gedeclareerd. Er blijft, zo 
gezegd, niets aan de strijkstok hangen.

§ 5.2 Criteria voor een boodschappenmand
Hulpvragers moeten aan strenge criteria voldoen om voor een boodschappenmand in aanmerking te 
komen. In 2021 gold de volgende regeling. Voor voeding, kleding, persoonlijke verzorging, reiskosten,
onderhoud en vervanging huisraad, reparaties, et cetera mocht van hun inkomen, als alle vaste 
lasten betaald waren, niet meer overblijven dan de volgende bedragen.

 Voor een alleenstaande zonder kinderen: €  250 per maand
 Voor een (echt)paar: €  350 per maand
 Voor elk minderjarig kind in een gezin: €  100 per maand

Voor een gezin bestaande uit man, vrouw en twee minderjarige kinderen is de grens dus € 550 per 
maand. Een alleenstaande ouder met drie kinderen komt op hetzelfde bedrag uit.

Een boodschappenmand wordt in beginsel toegekend voor een periode van maximaal drie jaar , 
zolang de omstandigheden ongewijzigd blijven. Dit is de termijn die geldt in de Wet  Schuldsanering 
Natuurlijke Personen (WSNP). In bijzondere gevallen kan deze termijn verlengd worden. 

Voordat mensen een boodschappenmand kunnen krijgen, vindt er een intake plaats. Daarin wordt 
hun financiële situatie in kaart gebracht. Aan de hand van de bankafschriften over de laatste drie 
maanden wordt gekeken wat hun inkomen is en wat hun vaste lasten zijn. 

Bij de intake zijn de hulpvragers meestal erg open om te vertellen wat hun is overkomen. Inzage 
krijgen in de financiën is nooit een probleem. Stichting Bowie hanteert momenteel iets ruimere 
criteria dan de voedselbanken. Dit neemt niet weg, dat abonnementen op kranten en tijdschriften en
dure telefoonabonnementen niet als vaste lasten worden meegeteld en autokosten alleen als de 
auto echt nodig is voor woon- werkverkeer of om medische redenen. 

Elke zes maanden, en zo nodig vaker, vindt er een herbeoordeling van de financiële situatie plaats. 
Als daaruit blijkt, dat de omstandigheden gewijzigd zijn, kan dat tot stopzetting van de bezorging van 
de boodschappenmand leiden. Door de lockdown van de coronapandemie konden in 2021 geen 
huisbezoeken worden afgelegd en moest op afstand beoordeeld worden of iemand voor een 
boodschappenmand in aanmerking kwam.

Er doen zich situaties voor, waarin mensen niet langer aan de criteria voldoen, terwijl ze dat 
voorheen wel deden. Zoiets kan zich voordoen als de maximale termijn van drie jaar is verstreken of 
als hun inkomen is verbeterd. In bepaalde gevallen kan de bezorging van de boodschappenmand nog
een aantal maanden worden voortgezet. Voorwaarde is dan, dat ze een buffer opbouwen door te 
sparen, bijvoorbeeld € 250 in drie maanden of € 500 in zes maanden. Wel met controle achteraf.

§ 5.3 De afnemers van de boodschappenmand
In het afgelopen jaar hebben we 818 boodschappenmanden bezorgd. Dat waren er 212 minder dan 



in het jaar daarvoor. Toen waren het er nog 1.030. We zijn hiervoor op 52 adressen geweest. Het 
verloop van de boodschappenmand ziet in 2021  er als volgt uit:

 Aantal bezorgadressen aan het begin van het jaar :  39 
 Aantal bijgekomen bezorgadressen: 13 
 Aantal afgevallen bezorgadressen: 20 
 Aantal bezorgadressen op het eind van het jaar: 32 

6. Samenwerking met andere organisaties

§ 6.1 Locale samenwerking
Stichting Bowie is opgericht door de gezamenlijke kerkgenootschappen in Enter en Wierden. Een 
goede samenwerking met de diaconieën en caritasinstellingen van die kerken is vanzelfsprekend en 
onontbeerlijk. Dat de samenwerking prima is, behoeft hier verder geen betoog. 

De samenwerking met de gemeente is het afgelopen jaar wederom prima verlopen, zij het dat 
persoonlijke contacten noodgedwongen meestal per e-mail of WhatsApp onderhouden moesten 
worden. In november kregen we in onze opslaghal wethouder Hans ter Keurst op bezoek, die zich 
samen met beleidsambtenaar mevr. drs. Monique Mulder uitvoerig liet informeren over het werk 
van Stichting Bowie. Omdat het toevallig uitgiftedag van de boodschappenmand was, kregen ze 
meteen een goede indruk van de daarmee samenhangende werkzaamheden.

Stichting Bowie werkt nauw samen met Stichting Marie te Wierden en de Roetgerink Foundation te 
Enter. Meer hierover verderop in dit verslag. Voorzitter Henk Weiden mocht enkele jaren geleden 
aanschuiven bij het Charity Dinner van Roetgerink Mode en Schoenen in Enter, om daar het verhaal 
van Bowie te vertellen. Voor dit diner kunnen de belangrijkste leveranciers zich tegen betaling van 
een flink bedrag inschrijven. De opbrengst is bestemd voor de Roetgerink Foundation. Op deze 
stichting hebben we al verscheidene keren een beroep kunnen doen voor financiële ondersteuning 
van onze clientèle.

De Stichting Bowie werkt waar mogelijk samen met de plaatselijke werkgeversorganisaties en de 
serviceclubs Lions en Rotary. Dat heeft al tot veel mooie initiatieven geleid. Hierover meer verderop 
in dit verslag.

In 2021 hebben we kennisgemaakt met ‘Jij & Wij! Net even anders’. Deze organisatie had toen net 
haar deuren geopend in een pand aan de Marktstraat 4A in het centrum van Wierden. Het is een 
ontmoetingsplek voor mensen die een deukje hebben opgelopen in de maatschappij en zich zo nu en
dan eenzaam voelen. Men kan hier elke week op maandag, woensdag en vrijdag terecht, waarbij 
altijd professionele begeleiding aanwezig is. Er is ook meteen gestart met een kledingbank voor 
mensen die het financieel minder breed hebben. Dit is in samenwerking met de stichting Van Katoen.

Enkele jaren geleden zijn Stichting Wonen Wierden Enter (SWWE) en Woningstichting Hellendoorn 
samengegaan onder de nieuwe naam Reggewoon. Hiermee hebben we samenwerkingsafspraken 
gemaakt. Met de incassoafdeling van de woningstichting is goed overleg tot stand gebracht over de 
situaties waarin onze inzet van nut zou kunnen zijn. 



Stichting Bowie verwijst al sinds langere tijd hulpvragers door naar de EZRA Foundation in Almelo. 
Sinds 2008 biedt deze instelling kledinghulp aan mensen die het financieel (even) wat 'minder' 
hebben. In Almelo, maar ook daarbuiten. De hulp is niet alleen bestemd voor mensen met een laag 
inkomen: velen werken hard maar vallen buiten de boot voor regelingen en toeslagen, omdat hun 
inkomen (net) boven de inkomensgrens uitkomt. Bij EZRA kunnen de mensen dan (nieuw en 
tweedehands) winkelen voor een (symbolisch) laag bedrag.

In augustus hebben we een gesprek gehad met Stichting Duurzame Energie Wierden-Enter (SDEWE).
Er is toen afgesproken, dat SDEWE onze gezinnen desgewenst voorlichting zou geven over de 
mogelijkheden van energiebesparing. Na een oproep via een brief bij de boodschappenmand hebben
zich hiervoor 6 gezinnen bij ons aangemeld. De gesprekken zouden in oktober plaatsvinden maar 
door corona zijn ze niet doorgegaan.

Er zijn ook contacten met Stichting Over@Leven.

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen hebben we gesproken met vertegenwoordigers 
van de politieke partijen CDA en PPW. De partijen waren druk bezig met het samenstellen van hun 
verkiezingsprogramma en stelden ‘input’ van ons erg op prijs.

§ 6.2 Regionale samenwerking
In september hebben we in het Ontmoetingscentrum te Wierden een netwerkbijeenkomst gehad 
met de locaties Almelo, Hellendoorn en Twenterand van Schuldhulpmaatje. Ook Pieter de Weerdt 
van het Landelijk Servicepunt was aanwezig. Tijdens deze bijeenkomst hebben we ervaringen met 
andere instanties uitgewisseld. Opmerkelijk detail: locatie Twenterand heeft positieve ervaringen 
met het Stellateam van de Belastingdienst. 

De samenwerking met de Stadsbank Oost-Nederland stond door de coronamaatregelen op een laag 
pitje. Niettemin heeft er regelmatig telefonisch overleg plaatsgevonden.

§ 6.3 Landelijke samenwerking
Er zijn veel contactmomenten met Vereniging Schuldhulpmaatje Nederland. We zijn een trouw 
bezoeker van de algemene ledenvergaderingen, die elk voor- en najaar ergens centraal in het land 
gehouden worden. Ook bezoeken we in de regel de Inspiratie & Informatieavonden, die twee keer 
per jaar georganiseerd worden. Door de corona konden veel van deze bijeenkomsten geen doorgang 
vinden en werd via de computer vergaderd.

Op een van de websites van de vereniging hebben we sinds dit jaar een eigen pagina, bestemd voor 
de inwoners van de gemeente Wierden. Via www.uitdeschulden.nu/wierden kunnen ze zich bij ons 
aanmelden voor gratis en betrouwbare hulp bij geldzorgen.

Hiervoor is al gememoreerd, dat onze coördinator schuldhulpmaatje deel uitmaakt van de 
Educatiewerkgroep, die het scholingsaanbod samenstelt voor de maatjes, coördinatoren en 
bestuurders. 

Op landelijk niveau vindt al langere tijd samenwerking plaats met de stichting Jarige Job te 
Rotterdam. Deze stichting verrast kinderen in de basisschoolleeftijd met een feestpakket als ze jarig 
zijn. Dit pakket bevat een verjaardagscadeau, feestversiering en een traktatie voor op school. Deze 
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kinderen worden door de Stichting Bowie aangemeld, voor zover ze behoren tot een van de gezinnen
van de hulpvragers.

7. Fondsenwerving

De kosten van de schuldhulpmaatjes worden helemaal gedekt door subsidie van de gemeente 
Wierden. Voor alle andere inkomsten is Stichting Bowie aangewezen op eigen inzamelingsacties of 
doet ze een beroep op sponsoren. De opbrengsten van deze fondsenwerving komen praktisch geheel
ten goede aan de boodschappenmand. 

– Eigen acties
Het is onderhand traditie geworden, dat we in het voor- en in het najaar bij de plaatselijke 
supermarkten geldinzamelingsacties houden onder het motto: Mogen we u om een boodschap 
sturen? Boven op het bedrag van de eigen boodschappen kon het winkelend publiek bij de kassa een 
extra bedrag afrekenen. Een mooie bron van inkomsten en een prachtig staaltje van noaberschap. 
Dit jaar stond zo’n actie voor 11 december gepland. Corona haalde echter een streep door de 
rekening
Voorheen stonden we ‘s zomers met een kraam op de Wiezo en ‘s winters idem dito op de 
kerstmarkt. We vroegen de mensen dan om een gokje te wagen. Ze konden het aankoopbedrag van 
drie pakketten boodschappen raden, die we bij verschillende supermarkten hadden ingekocht. 
Degene die het bedrag goed wist te raden of daar het dichtst bij in de buurt kwam, kreeg de 
boodschappen dezelfde avond nog thuis bezorgd. Maar ook hier gooide corona roet in het eten.

– Kerken en scholen
De plaatselijke kerken en de daarbij aangesloten organisaties hebben zich ook het afgelopen jaar niet
onbetuigd gelaten. Ze hebben zich weer van hun beste kant laten zien. De protestantse kerken 
hebben verschillende collectes voor ons gehouden en daarmee aanzienlijke bedragen opgehaald. 
Ook zijn er met Dankdag boodschappen ingezameld. De rooms-katholieke kerken in Enter en 
Wierden hebben ook geld gegeven en in de vasten- en adventstijd levensmiddelen ingezameld. 
De scholen hebben het afgelopen jaar weinig kunnen doen voor ons. Ze waren overwegend gesloten 
door de lockdown. Het Galjoen heeft in de kersttijd boodschappen voor ons ingezameld.

– Stichting Marie
Evenals in voorgaan jaren konden we ook in 2021 weer regelmatig bij Stichting Marie aankloppen 
voor bijzondere uitgaven  Zo konden we er onder andere terecht voor een nieuwe bril, nieuwe 
schoenen, een nieuwe wasmachine en een fiets om naar school te gaan. De mensen zijn hier goed 
mee geholpen. Hartelijk dank hiervoor.
Met Pasen heeft Stichting Marie weer tegoedbonnen uitgedeeld aan mensen die weinig te verteren 
hebben. Wij hebben onze gezinnen ook aangemeld.

– Roetgerink Foundation
Als een kind voor het eerst naar de middelbare school gaat en een laptop of een goede fiets nodig 
heeft, is daar vaak geen geld voor. Voor dit soort bijzondere uitgaven hebben we meermalen een 
beroep worden gedaan op de Roetgerink Foundation in Enter. Kinderen in de leeftijd van 12 tot 18 
jaar krijgen van de Roetgerink Foundation op hun verjaardag een Party Box. Jongere kinderen 
worden voor een verjaardagspakket door ons aangemeld bij Stichting Jarige Job.



Met Sinterklaas heeft de Roetgerink Foundation ons acht jute zakken met cadeautjes geschonken, 
die de kinderen van onze hulpvragers zelf hadden mogen uitzoeken.

– Heutink Foundation
De Heutink Foundation maakt dromen waar. Dit jaar kregen we het aanbod om ‘onze’ kinderen met 
hun ouders op kosten van deze stichting aan te melden voor een Sprookjesmiddag in het 
Parkgebouw te Rijssen. Jammer genoeg kon deze voorstelling door corona niet doorgaan.

– Serviceclubs Lions en Rotary
De Rotary en de Lions Club zetten zich met name in op het maatschappelijk vlak. De Wensboom op 
de jaarlijkse kerstmarkt in het dorp van Wierden is daar een mooi voorbeeld van. Hoewel er geen 
kerstmarkt was, stond er dit jaar wél een kerstboom. We hebben er wensen in gehangen voor acht 
van onze gezinnen. Ze zijn allemaal gehonoreerd.
We hadden nog altijd geld van de Rotary in kas. Dat hebben we besteed voor een geheel verzorgd  
dagje uit voor onze gezinnen naar Avonturenpark Hellendoorn. Jammer genoeg bleek het achteraf 
voor onze mensen niet helemaal te zijn wat ze er van verwacht hadden, want nergens konden de 
consumptiemunten besteed worden.  Na contact daarover, hebben we de munten weer in kunnen 
leveren en kregen we ons geld terug. Slordig! Allemaal extra werk en onnodig heen- en weergerij.

– Middenstanders
Op de valreep van het jaar had Albert Heijn in Wierden nog een leuke verrassing in petto. Eind 
december mochten een cheque in ontvangst nemen, waarop een flink bedrag vermeld was. Dit was 
een extra bonus voor alle boodschappen die Stichting Bowie daar het afgelopen jaar gedaan had. 
We zijn Albert Heijn Wierden ook veel dank verschuldigd voor alle ingevroren vlees- en visproducten 
die we daar het afgelopen jaar weer konden ophalen.
Bakkerij Vos in Wierden wordt weer hartelijk bedankt voor het leveren van al het overgebleven 
brood voor de boodschappenmand en pluimveebedrijf Wessels-Vetker komt veel dank toe voor het 
leveren van de eieren.
Hoewel in Almelo gevestigd, mag drukkerij Microform hier niet onvermeld blijven. Dit bedrijf heeft 
ook het afgelopen jaar weer gratis en voor niets promotiemateriaal aan Stichting Bowie geleverd.

– Andere giften en donaties
De boodschappenmand ging in januari vergezeld van een luxe vleespakket, bestaande uit verse worst
en rookworst, ruimhartig geschonken door slager Vincent Roetgerink uit Enter. Van de voedselbank 
in Rijssen hebben we 300 zelftesten voor corona gekregen. De jaarlijkse derby tussen de Enterse 
voetbalverenigingen heeft voor ons een mooi bedrag opgeleverd. Voetbalvereniging SVZW doneerde
chocoladeletters. Van Stichting Over@Leven hebben we eind november voor onze hulpvragers 28 
tassen ontvangen met tegoedbonnen van Reterink en Jumbo. Van het Achteresvarken hebben we 
voor de boodschappenmand 120 droge worsten gekregen. Kapper Dennis heeft een aantal gratis 
knipbeurten aangeboden voor de mannen en jongens van onze clientèle. Van de Regiobank kregen 
we dozen en tassen vol speelgoed, overgebleven van de Kinderspaarweek. Bij Modeltreincentrum 
Wierden mochten we 4 à 5 dozen modelauto’s ophalen. Van Villapark Hellendoorn kregen we Lego-
setjes voor 14 kinderen in 5 gezinnen. Bij ‘Jij & Wij Net even anders!’ mochten de kinderen met 
Sinterklaas de schoen zetten. Van Joge Nijhof krijgen we 28 pakketten met kerst- en andere artikelen 
voor volwassenen.
De 480 rollen beschuit die we van Bolletje uit Almelo hebben gekregen, hebben we doorgesluisd 
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naar Stichting Manna in Twenterand.

8. Tenslotte

Last but not least: we willen graag al onze donateurs bedanken en al die andere particulieren die ook 
het afgelopen jaar weer hun goede hart hebben laten spreken. Hier volgen zo maar een paar 
voorbeelden.

Ergens midden in het jaar kreeg onze penningmeester een telefoontje van iemand die € 800 wilde 
overmaken om te verdelen onder vier gezinnen. Het jaar daarvoor had hij dat ook al gedaan, maar 
toen gaf hij €400 voor twee gezinnen. Onze penningmeester heeft die gezinnen toen gevraagd hoe ze
het geld besteed hadden en het antwoord aan de gulle gever meegedeeld. Hij en zijn vrouw waren 
daardoor zo ontroerd, dat ze nu vier gezinnen blij wilden maken.

In Enter hebben drie bevriende echtparen/stellen twee grote dozen met boodschappen bij ons 
bezorgd. Ze hadden die ingezameld vanuit de Bijbelse opdracht om de armen te eten te geven.

Een 88-jarige weduwnaar verbouwt in zijn volkstuin elk jaar weer andijvie en rode bieten voor ons. 
Wij verdelen deze groenten onder de mensen die van ons een boodschappenmand krijgen. Langs de 
weg verkoopt hij sperzieboontjes. Dat brengt best veel op. Van het verdiende geld voorziet hij al 
onze afnemers van een pak koffie.

In de kersttijd kreeg een van onze medewerkers telefoon van een man met de vraag, of er nog ergens
behoefte aan was. Hij was op dat moment bezig inkopen te doen bij Albert Heijn. Even later stond hij 
met 20 pakken koffie, 20 doosjes thee en 20 pakken koeken aan de deur. De man wilde anoniem 
blijven. Hij zei, dat hij een goede kerstgedachte had en dat hij hoopte dat de ontvangers van de 
boodschappenmand die door dit gebaar ook zouden krijgen. Misschien toch het effect van onze 
jubileumactie?


