Artikel in Pr8veld januari 2018
1 op de 10 huishoudens moet rond komen van een laag inkomen
Er zijn ondersteunende financiële regelingen
De Dorpscoöperatie HollandscheveldVerbindt heeft samen met de Vereniging Hollandscheveld voor
Plaatselijk Belang het initiatief genomen om op alle woonadressen een kanskaart af te leveren. Er
wordt dus geen selectie gemaakt. Op de kanskaart staan de financiële regelingen van de gemeente
vermeld. Dit zijn regelingen waar mensen met een laag inkomen voor in aanmerking kunnen komen.
Om onbekende redenen wordt lang niet altijd door iedereen een beroep op deze regelingen gedaan.
Bij de gemeente blijft elk jaar wel geld op de plank liggen. Een ieder kan op deze kaart aangeven
welke financiële regeling voor hem of haar kansrijk lijkt. Ongeveer een week na de bezorging wordt
de kaart weer opgehaald. Het doel van de actie is duidelijk: elke inwoner wordt de kans gegeven om
te krijgen waar hij recht op heeft. De actie Kanskaart wordt door tal van organisaties en instellingen,
zowel in als buiten het dorp ondersteund.
Op 10 januari was de start van deze actie. Meer dan 40 actieve en betrokken inwoners waren die
avond in ’t Anker bij elkaar en kregen daar tips over de aanpak van de kanskaart. Het was een
verrassing dat zoveel inwoners zich voor deze klus hadden aangemeld. Het was ook heel bijzonder
hoe gemotiveerd en scherpzinnig men over veel aspecten discussie met elkaar voerde. Vooral de
zorgvuldigheid, het voorkomen dat verwachtingen worden gewekt die niet waar gemaakt kunnen
worden en de bescherming van de privacy stonden hierbij centraal.
Het is praktisch onmogelijk om alle huisadressen in één keer te bedienen, dit gebeurt dan ook in
meerdere rondes. De eerste ronde is gestart in week 3. Het moment wanneer de volgende ronde van
start gaat is afhankelijk van de hoeveelheid kaarten die in de eerste ronde ingezameld worden. Want
voorkomen moet worden dat er in de afwerking te grote achterstanden ontstaan.
Voor inwoners die niet willen wachten totdat hun straat aan de beurt is liggen er kanskaarten in ’t
Anker en in de beide scholen in Hollandscheveld.
Als er nog inwoners zijn die ook willen meewerken aan deze actie, dan zijn die van harte welkom.
Vele handen maken immers licht werk. Op 31 januari is er om 19.30 uur in ’t Anker opnieuw een
bijeenkomst met de vrijwillige medewerkers om de eerste ervaringen uit te wisselen. Op deze
bijeenkomst zijn ook nieuwe belangstellenden van harte welkom. Aanmelden als vrijwillige
medewerker van deze actie kan ook per mail naar vriekie@planet.nl

