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Samen Sterk zoekt maatjes.

Samen Sterk pakt armoede aan samen met ervaringsdeskundigen
VEENDAM, PEKELA - Het Project Samen Sterk, dat in Veendam en Pekela wordt uitgevoerd door de Stichting Mens en
Maatschappij, pakt (generatie-)armoede aan vanuit verschillende invalshoeken.
Een belangrijk aspect van het project is dat de doelgroep, mensen die in armoede leven, bij de organisatie betrokken zijn.

Samen Sterk leidt ervaringsdeskundigen op tot coach
Op dit moment worden de eerste mensen geselecteerd die in aanmerking komen voor de trainersopleiding Ervaringsdeskundigen.
Dit houdt in dat een docent/trainer en iemand die in armoede leeft, samen (in Utrecht) opgeleid worden, om daarna in Oost-Groningen
de tweejarige opleiding Ervaringsdeskundige in Armoede en Sociale Uitsluiting te gaan geven. Die opleiding start eind 2014.

Maatjesproject bij Samen Sterk
“Daarnaast zijn we gestart met het opzetten van een maatjestraject,” vertelt projectleider Carla Eefting.
“Armoede heeft impact op je hele leven. Op je financiën natuurlijk, maar ook op je sociale leven en zelfs op je intelligentie. Uit
onderzoek is gebleken dat mensen die langere tijd in armoede leven na verloop van tijd minder goed kunnen nadenken. Daarom doen
ze soms dingen waar je met je gezonde verstand niet bij kunt.
Dan is het handig om een maatje te hebben dat van enige afstand naar jouw situatie kijkt en met wie je kunt praten over wat je
bezighoudt: financiële regelingen, de opvoeding, problemen thuis, enz.
Wie graag een maatje wil, kan zich melden bij zijn/haar contactpersoon van de gemeente of hulpverlener.
Ze kunnen ook rechtstreeks met mij contact opnemen via tel. 06 – 470 42 002, of mail: ceefting@stichtingmensenmaatschappij.nl.”

Het moet wel klikken
Ook mensen die een maatje willen zijn kunnen zich aanmelden.
“Vervolgens gaan we kijken of we een match tot stand kunnen brengen. Het moet natuurlijk wel klikken. Een leuke bijkomstigheid is dat je
door een maatje je sociale netwerk uitbreidt. En daarmee krijg je weer wat fundament onder je voeten.

Gezocht: advies over financiële regelingen
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“Ook zijn we gestart met het opzetten van een werkgroep, die zich gaat inzetten om de financiële voorzieningen die er zijn voor mensen
in armoede optimaal te benutten. De werkgroep bestaat uit mensen die in armoede leven.”
Lijkt dit u een leuke klus? Meld u zich dan aan bij de projectleider.

Samen Sterk wordt gesteund door…
Dit project is financieel mogelijk gemaakt door het Oranjefonds, Skanfonds, de gemeenten Veendam, Pekela, Stadskanaal, de
Provincie Groningen en Leader.
Kijk voor meer informatie op www.stichtingmensenmaatschappij.nl
Artikel geplaatst door Karin Weijs op 12-03-14 09:39.
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