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MylITustO lanceert aw voor xhuldenbegeleídíng op mø.at

'fk hogq at mensen de st ap n aar
begeleiAitg sneller zille" äettän;
Drie miljard euro. Dat was eind
zorT het totale bedrag aan achterstallige betalingen bij allerlei
leningen en kredieten in ons land.
MyfrustO geeft mensenmet schulden de kans die terug te betalen
zondet extra kosten. Met een nieuweapp wil de dienst de drempel
om hulp te vragen verlagen.

de

Ceat¡ale voor kredie-

ten aan particulieren van de
Nationale Bank van België
daalde het aantal kred.ietovereenkomsten met achterstallige betalingen
in zor7. De Centrale stelt dat consumenten
ervoorhet eerst sinds zooS opnieuwin slagen om een betalingsachterstand recht te
zetten. Toch blijven meer dan 36o ooo Bel_
gen geconfronteerd met schulden tot ge_

middeld biina rz ooo eruo p", p"rroor. É,
dat terwijl een op de zevên Beþn onder de
armoedegrens leefr

36o ooo

AANTAL BELGEN MET SCHULDEN

Drie jaar geleden zag de schuldbemidde_
lingsdienst MyTrustO, met de steun van
beweging.net Antwerpen, het levenslicht.
Intussen is de dienst in alle Vlãamse re_
gio's en Brussel actief. Om nog eenvoudiger contact op te nemen, is er nu ook de
MyTrustO App, beschikbaar voor Apple en

Android. Dat moet de drempel om hulp te
zoeken nog verlagèn. Zodradiestap gezet
is, wordt een plan uitgewerkt om de schulden aan te pakken. Ook schuldeisers kunnen een beroep doen op het project waar-

)

'Nog 87 euro enikbenschuldenvrij;, vertelt christel
vereffenen.

bij alles draait om'anders omgaari met
schulden: en ethisch verantwoord. invorderen (EVI). Heel wat bedrijven en organisaties, waaronder CM, het ACV en Familiehulp ondertekenden al hetcharter van
de

EVl-community.

'Bij klassieke invorderingsprocedures ko_
menveel extrakosten kijken zoals gerech-

e

Trffies. ze deed een beroep

op

Mfirusto

om achterstallige betàtingen zonLiler extra kosten te

telijke kosten of advocatenlonen,, vertelt
Patrick Van Buggenhout, gerechtsdeurwaarden erì. een van de initiatiefnemers.
'Dat maakt het probleem alleen.erger en
verkleint de kans dat schuldeisers terug_
betaald worden. MyTrustO maakt een
schulddossier op enbetrekt daarbij alleen
de schúldeisers en de schuld.enaar. Onder
begeleiding van een gerechtsdeurwaarder

bekijken

ze de mogelijkheden om de schulden af te betalen. Dat gebeurt met wederziids respect.'

Reatiteit is nooit simpel
Dat beaamt ChristelTroffaes. Zij nam con_
tact op met de dienst na een moeilijke pe_

riode. 'Bij MyTrustO luisterden ze naar
mijn verhaal en zochten ze samen met mij

VERWOORDING

LAAT HET KIND IN JE LOS
Ook aI behoor ik at tang niet meer tot de
doetgroep vah Ketnet, hun campagne
tegen pesten weet ik we[ te smaken.
Misschien zag je ze hier of daar a[ passeren, wie wil meedoen zet vier stip_
pen op zijn hand. Met etke:STtp zeg je
'Samen Tegen lemand pesten'.
lk hãor
het Tinne 0ltmans graag zingen in het
campagne[ied: ledereen, schiet in actie,

Aan kinderen kan je wet uitteggen dat
pesten niet 'coot' is. Dát je anJere kinderen kwetst ats je hen uittacht met
hun sproeten, rode haar of een vreemd
accent. Door erover te praten en erbij

stil te staan, leren ze begrip hebben
voor een ander. #stipit, die hashtag kan
wat mij betreft niet vaak genoeg gedeeld worden.

En eigentijk stopt het nut van die campagne niet bij kinderen en jongeren.
Ook wij, votwassenen, hebben nog veel

criminatie en opkomen voor diegenen
die steun kunnen gebruiken in ptaats
van hen weg te pesten uit onze samen-

te teren. Want pesten is een gedrag dat twing. Er zijn veLe redenen
om het kind
niet stopt eens je votwassen wordt. Het in onszetf los te witlen
laten - athoewe[
is het gedrag waarbij iemand herhaat- volwassen zijn ook zijn
voordelen heeft
detijk om attertei redenen wordt lastig- - maar laat dat er
één van zijn. Een tegevatten met als doeL die persoon bui-- rugkeer naar. het
evidente gevoeI dat
teil te sl.uiten of op een andere manier het uitstuiten van mensen,
om wetke
te kwetsen. 'Macht' staat hierin cen- reden dan ook dus echt niet 'coot'
is, om
traat. Pesten gaat met andere woorden even in het jargon te btijven.
over hoe we met mensen, met etkaar
fniet moeten) omgaan. Hoe we kunnen opkomen voor etkaar. Hoe we met
macht fniet moetenl omgaan.
Dan gaat het niet meer om tachen met
sproeten of ros haar, maar over sociale

rechtvaardigheid, sotidariteit

en

dis-
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