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'Ze boden mij de hulp die ik nodig had ... ' 
Vroeg Eropaf neemt zelf 't initiatief 
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De woorden van de maatschappelijk werker zal Hasim• niet 
snel vergeten. ,,Ze stond aan de deur bij mij en zei meteen: ' ik 
kom niet voor geld, ik kom j e  helpen: Toen heb ik met haar 
een afspraak gemaakt om gezamenlijk een oplossing te vin-
den voor mijn financiële problemen:• 

BREDA - Dertig jaar geleder 
komt Hasim vanuit Marokkc 
naar Nederland. Nadat hij de 
Pabo heeft gevolgd, gaat hi. 
aan de slag als onderwijzer o  
een basisschool in Breda. 

Jaren voor de klas gestaan 
"Ik heb jarenlang voor de klas 
gestaan op verschillende basis-
scholen hier in de stad en heb 
altijd genoeg inkomen gehad. 
Ook toen ik werkloos werd", 
zo vertelt hij. Het solliciteren 
gaat moeizaam vanwege zijn 
leeftijd, maar met zijn boven-
wettelijke WW-uitkering kon 
Hasim toch goed rondkomen. 

Spinnenweb van instanties 
Tot dit jaar de uitkering stopt 
en zijn inkomen flink terugvalt, 
dan wordt het moeilijk om de 
eindjes aan elkaar te knopen. 
Hasim omschrijft het zelf als 
'n spinnenweb van instanties 
waar hij in terecht gekomen 
is . .,Ik wist niet bij wie ik moest 
zijn. Bij de gemeente, of bij de 
belastingdienst? Ondertussen 

kon de huur niet worden afge-
schreven en ook bij Ennatuur-
lijk liep ik een achterstand op." 

Vroeg Eropaf aan de deur 
En dat is het moment waarop 
Linda van Loo, maatschappe-
lijk werker bij het IMW (he1 
Instituut voor Maatschappelij  
Welzijn) voor het project Vroeg 
Eropaf Breda in actie komt. Ze 

HASIM: 'IK KON HET 
NIET MEER.ALLEEN 
NU GAAT HET MET 
MIJ (WEER) GOED!' 
zoekt Hasim thuis op en belt 
aan om hulp te bieden. 

Eerst nog wat wantrouwig 
"De eerste keer was ik nog 
wantrouwig. Wie is die vrouw 
en hoe weet zij van mijn situ-
atie?", schetst Hasim zijn eer-
ste reactie . .,Ik vertrouwde hel 
niet helemaal, maar heb wel 
de brochure aangenomen en 
gelezen." De tweede keer dat 

Na 3 afspraken hadden Ha sim en maatschappelijk werker Linda van Loo de situatie van Hassim weer onder controle. FOTO: RIES/ARD SCHROPP 

Linda bij hem aanbelt. is er bij 
Hasim al meer vertrouwen. Ze 
maken een afspraak. 

Je kunt je  niet verschuilen 
.,Ik had hulp nodig", legt Ha-
sim uit. .,Ik kon het niet alleen. 
Hulp aanbieden aan de deur 
vind ik goed. Het is beter dan 
bellen of brieven sturen. Want 

als iemand voor je neus staat, 
kun je je niet verschuilen." 

Situatie weer onder controle 
Al na drie afspraken hebben 
Linda en Hasim zijn financië-
le situatie weer onder contro-
le. ,,Linda heeft veel ervaring, 
ze weet welke mogelijkheden 
er zijn en bij wie ze moet zijn 

om afspraken te maken. Ze trof 
een betalingsregeling met de 
woningcorporatie, en de ener-
gieleverancier heeft de incas-
sokosten kwijtgescholden." 

Onderneemt meteen actie 
.,Ze wacht niet af, maar onder-
neemt meteen actie. Ook heb 
ik samen met haar 'n budgeto-

verzicht opgesteld. Ik heb nu '11 

beeld van mijn inkomsten en 
uitgaven. Ze heeft daarnaasl
uitgezocht of ik recht heb o p
toeslagen en mij adviezen ge-
geven. Nu gaat het weer goed.' 

• Op het verzoek van de geinter-
viewde is de naam Hasim in dil
artikel een gèftngeerde naam. 


