
33. Integratie en schuldhulpbemiddeling 
 
December 2009 
De afgelopen jaren zijn mijn tanden of uitgevallen óf los gaan zitten door de 
behandelingen voor de kanker. Nu ik het er op lijkt dat ik voor het derde jaar met Kerst 
vloeibaar moet eten, besluit ik dat er iets moet gebeuren. Via een vriendin krijg ik een 
adres in Herten bij Roermond van een tandtechnicus. Daar maak ik een afspraak voor 
het trekken van mijn laatste ondertanden en het plaatsen van een zogenaamd klikgebit. 
Dat heeft wel nog wat voeten in de aarde… Allereerst moet dat worden goedgekeurd 
door het ziekenfonds én vanwege mijn ziektegeschiedenis door de behandelende 
specialisten. Als eindelijk alle benodigde papieren in huis zijn gaat het gebeuren… Ik 
ervaar het als een ware slachting. Mijn gezicht is zo gezwollen dat mijn kinderen me 
lachend vertellen dat ik net de zus van Arnold Schwarzenegger ben.  
Maar, met kerst kan ik heel voorzichtig weer iets eten dat echt op eten lijkt. Hopelijk 
gaat het nu langzaamaan beter. Want als dit goed bevalt moet hetzelfde drama nog een 
keer met mijn restantje boventanden. 
 
April 2010 
Inmiddels zijn we goed ingeburgerd in Grubbenvorst. Zoals verwacht is het er heerlijk 
wonen. Na de verhuisperikelen, het opknappen van de tuin en de kennismaking met de 
buren, heb ik me aangemeld als vrijwilliger voor het aankomende OLS. Dé manier om 
meer mensen te leren kennen en het thuiszitten ben ik nu wel zat. Ik kom in de 
werkgroep personeel. Heel fijn om nieuwe mensen te leren kennen en het OLS vinden we 
altijd prachtig. Laurens is immers elf jaar penningmeester geweest bij de schutterij van 
Heel. We waren dus veel betrokken bij de schutterswereld en alles daar omheen. 
Er moet veel geregeld worden maar er zijn ook ontzettend veel vrijwilligers. Ik heb niet 
echt het gevoel dat ik wat bijdraag aan ons team maar ik leer ontzettend veel over 
Grubbenvorst en haar inwoners.  

Mijn tekort aan 
energie speelt me nog 
behoorlijk parten. We 
besluiten dat het weer 
tijd is om een hond in 
ons gezin op te nemen. 
Dan ben ik verplicht 
om er uit te gaan, wat 
weer bevorderend is 
voor mijn energie. Het 
wordt een Belgisch 
hondje, een puppy nog. 
We noemen haar Flo 
en ze voelt zich net 
als wij, meteen thuis 
in Grubbenvorst. 
 



Mei 2010 
Afgelopen maand hebben we ons helaas moeten melden bij de gemeente voor hulp. De 
hypotheekverstrekker van ons huis in America eiste het restant van de hypotheek (de 
restschuld) ineens op. Er was geen onderpand meer en dus was het risico te groot voor 
hun om de schuld nog langer open te hebben staan. De paniek slaat natuurlijk toe. Want 
hoe moet je ruim een halve ton ineens aflossen als je beiden zonder werk bent en net 
een verhuizing achter de rug hebt… We komen er niet uit.  
 
Dus heel verdrietig naar de gemeente met het verzoek om schuldhulpbemiddeling. 
Schuldhulpsanering is volgens de medewerkster van de gemeente niet nodig omdat we 
door omstandigheden in deze situatie terecht zijn gekomen. Het is volgens haar geen 
zaak van onwetendheid en kwade opzet maar ontstaan door de gevolgen van mijn ziekte 
en het baanverlies van Laurens. De gemeente zal de schuldeisers aanschrijven om een 
betalingsregeling af te spreken. Toen ik daar zelf voor belde was dat niet mogelijk maar 
de gemeente krijgt dat schijnbaar wel voor elkaar. Het zijn spannende weken die volgen. 
Uiteindelijk krijgen we toestemming. De bedoeling is dat de gemeente naar onze lasten 
en inkomsten kijkt en dan bepaalt hoeveel we elke maand moeten sparen. Dat bedrag 
moet op een spaarrekening blijven staan tot het einde van het jaar. En dan moet dit 
worden overgemaakt naar de schuldeiser. Dit traject zal drie jaar duren als we aan alle 
eisen voldoen. Als we er met de pet naar gooien zal het verlengd worden naar vijf jaar. 
We zijn echter opgelucht dat er een regeling mogelijk is en tekenen voor akkoord. 
Het zullen drie pittige jaren worden… Voor het eerste jaar moeten we ontzettend veel 
sparen elke maand. Dat betekent dat we € 50,-- per week te besteden hebben voor 
eten, kleding, feestjes etc. Ik besef dat dit heel lastig gaat worden. Kleding en feestjes 
en vakantie schrappen we maar meteen van ons lijstje want het zal een opgave worden 
om met drie personen goed te blijven eten voor dat bedrag. 
 
Het is echter niet alleen kommer en kwel deze maand. Begin mei worden Laurens’ 
inspanningen om een baan te vinden beloond. Hij wordt uitgenodigd voor een gesprek bij 
Philips in Maarheeze op 6 mei. Heel erg spannend voor mijn introverte man. Een brief 
schrijven is geen enkel probleem, maar jezelf aanprijzen in een gesprek is voor hem erg 
lastig. Om hem een hart onder de riem te steken en onderweg nog te bestoken met 
allerlei tips voor het gesprek, besluit ik mee te gaan. Tijdens het gesprek zal ik in de 
auto wachten en daarna kunnen we nog even gezellig koffie drinken bij mijn nichtje die 
in de buurt woont. 
Ik neem een boek mee voor het geval dat het een lang gesprek wordt. Nadat ik hem 
succes heb gewenst stapt Laurens even later gewapend met zijn papieren het gebouw 
binnen waar hij zich moet melden.  
Als ik net mijn boek heb opengeslagen, stapt Laurens weer in de auto. Huhhh? Gaat het 
gesprek niet door? Wat is er gebeurd? 
 
 
 



Laurens echter lacht van oor tot oor. ‘Ik ben aangenomen!’ 
Dat geloof ik natuurlijk niet. Hij is nog geen vijf minuten 
binnen geweest! Maar toch is het zo! Hij kan morgen 
beginnen! Dhr. Mostafa Al Koudadi waar hij het gesprek mee 
zou hebben, had echt geen tijd omdat er iets dringends was 
tussengekomen. Het gesprek bestond uit ‘Kun je morgen 
beginnen?’, en daarmee was het beklonken. Hahaha, het 
gesprek waar Laurens zo bang voor was duurde niet langer 
dan 1 minuut.  
De arbeidsvoorwaarden en het financiële gedeelte worden 
volgende week afgehandeld als er meer tijd is.  
Ik denk dat mijn vreugdekreet in heel Maarheeze te horen 
is. Zou alles dan toch goed komen? 
 
 

 
 


