
Veel vrouwen hebben schulden als ze in de opvang komen. 
En de kans is groot dat deze schulden toenemen tijdens het 
verblijf in de opvang, omdat het vaak lastig is om snel een 
eigen inkomen te regelen. Heb jij hier ook mee te maken? In 
het project Grip op Geld helpen we je om, door middel van 
ondersteuning door een ervaringsdeskundige, grip te krijgen 
op je eigen financiën.

Wat houdt het project in?
Je krijgt begeleiding van een ervaringsdeskundige op het 

gebied van financiën en schulden. Samen met die persoon 

kijk je hoe je kunt omgaan met geld en wat er voor nodig 
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is om overzicht te houden over je financiën. Ook kijk je 

met de ervaringsdeskundige hoe je kunt toewerken naar 

(betaald) werk. De begeleiding is zowel individueel als in 

groepsverband.  

Wie kunnen meedoen?
Het project is bedoeld voor cliënten van Moviera die in de 

opvang in Gelderland verblijven en die zich willen oriënteren 

op hun leven na de opvang.

Over het project
Het project Grip op Geld wil cliënten in de opvang helpen 

financieel zelfredzaam te worden. In het project Grip op Geld 

proberen we verschillende vormen van ondersteuning uit. Zo 

kijken we wat echt werkt! 

Meer informatie
Wil je meer informatie over het project of wil je meedoen? 

Neem dan contact op Rahel Oehrli. Zij is het 

aanspreekpunt bij Moviera voor dit project. 

Of vraag het aan je maatschappelijk 

hulpverlener. 
combine

Het project Grip op Geld 
wordt uitgevoerd bij vier 

vrouwenopvangorganisaties: 
Arosa, Blijf Groep, 

Moviera en Perspektief. 
Samen vormen zij 

de Combine.
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