Ondememers met geldzorgen

'Bedrijven
en fondsen

Over Rood biedt mogelijk uitkomst

steunen ons'
Hij zet zich drie dagen
in de week in voor Over
Rood. Daarnaast heeft hij

DH irtlkel Ug al eni^e weken op dc plank. Bij gebrek aan

zijn werk als dj weer op-

niimte schoof het steeds door. Met enige ironie zou je kun-

gepakt. Boris: "en vetpot
is het niet. Ondernemen

nen zeggen dat hct aan actualiteit niets heeft ingeboet. 'Hulp
voor ondernemers met geldzorgen'. Die zijn er sinds het uitbreken van de corona crisis meer dan ooit Boris Wielinga kan

die gebruikmaken van
onze hulp beUlen slechts
20 euro per maand. Ge-

mogelijk hulp biedcn.

tukkig hebben we grote
Westervoorter Boris Wielinga
* is vestigingsmanager van Over
Rood in deze regio. Over Rood
is een vereniging die ondeme
mers met financiele problemen begeleidt en ondersteunt
Oe begeleiders zijn ervaren

is ook gewoon leuk om
"Ik ben van Jongs af aan disk-

jockey, dj. Tot in Spanje heb ik

deei van Boris Wielinga zelf is

Bumpers in Amhem, destijds

dat hij niet alieen een ervaren
ondernemer is, maar ook een

een bekende apres ski-bar. Ik

JEOM VIJFVOOR

roept slechts twee procent
van de ondememers die
financiele problemen heb

gedraaid. Veel mensen ken-

nen mij nog uit de tijd van cafe

WIELINGA:'MELD

le doen. Je kunt ondernemers echt helpen.
Votgens Boris Wielinga

Diskjockty

oud-ondernemers. Het voor-

ervaringsdeskundige als het

bedrijven en fondsen die
ons steunen en het werk

heeft er geen problemen mee
zijn verhaal te vertellen.

ben hulp in. De schaamte overheersL Boris: "Oat
komt omdat het beeld

draaide daar regelmatig naast
mijn werk bij Derta Lloyd. Daar
had ik een prima baan. We

naar bulten toe is dat je
als ondernemer per defi-

hadden het goed, mijn toenmalige partner, onze drie kin-

nitie succeswol bent. Niet
dus, de praktijk is vaak anders. Mijn beste tip: meld

deren en ik."

TWAALF EN NIET
OM KWART OVER'

Toen besloot Boris Wielinga te
investeren in een cafetaria, Hij

je om vijf v66f twaalf als

gaat om financiele problemen.

stak er al zijn spaargeld in en
leende ook nog eens geld om

je problemen hebt en niet
om kwart over twaalf, zo-

Even terug in de tijd. Eigenlijk is

het bedrijf gelijk stevig neer

het nog niet eens zo lang gele-

zetten. Boris: "Het liep goed,

den. In 2014 had Boris Wielinga

maar er ging nog meer uit dan
dat er in kwam. Bovendien

Eind 2014 ben ik Ingestort"

rails. "Begin 2018 was Ik weerDan zijn we bij Over Rood. Een

kreeg ik priveproblemen. Op

Schuldenvrij

helemaal schuldenvrij. Hetorganisatie die er juist op is
enige dat ik eraan overhietdgericht zzp'ers met financie-

beter."

een gegeven moment werd

Hij krabbelde op en mede

was een gefrustreerd gevoelle problemen te he I pen. Boris

{Lees verde/ op pagina 3)

taria van Nederiand', was het
niet helemaal gel open ma Is de

het te veel. Een baan, een eigen bedrij f met elf medewer-

dankzij een flinke ontslagver
goeding van Delta Uoyd kreeg

nwege het feit dat ik als on-Wielinga begon als vrijwilliger
dernemer zo aan mijn lot was

bedoeling was. Boris Wielinga

ker$ en een vechtscheiding.

Wielinga de boel weer op de

overgelaten."manager op franchisebasis.

bijna 1^0.000 euro schuld. Met
wat Veronica Magazine destijds noemde 'de beste cafe-

als de meest^n nu doen.
Hoe eerderje maatregelen

ingeluisd' fjoto: Rene Nijhuis Fologrofie).

Sinds een jaar is hij vestigings-

kunt nemen om de neergang om te buigen, hoe

<;v

Wat hij in zijn eerste jaar

geven. Niemand weet hoe

bij Over Rood heeft meegemaakt, omschrijft Boris

dit gaat aflopen. Het is hoe
dan ook verstandig je geduld

Wielinga als 'bizar'. "Geen
case is hetzelfde. Je valt van
de ene verbazing in de andere. Soms zijn mensen er ook

te bewaren en in contact te

blijven met de mensen die je
moet betalen. In goed pverleg kan vaak veel."

goeding staat er geen vergoeding tegenover. "Mijn
ervaring is dat het onderne
mers daar ook niet om is te
doen. Ze willen anderen ge
woon helpen door hun erva
ring in te zetten."

gewoon op een heel listige
manier ingeluisd, al maakt
dat de situatie niet anders.

Gezocht: ^Irvaren onderne

Maar het mooie is dan dat je

Om ondernemers te kun-

Contact opnemen met Boris
Wielinga kan via email (boris@overrood.bl) of telefo-

ondernemers daadwerkelijk

nen helpen, zoekt Wielinga

nisch (06 263 263 22).

kunt helpen uit de sores te

meer ervaren ondernemers.

komen."

"Ik heb er nu vijftien en die

En dan nu de coronacrisis.

zijn allemaal bezig met begeleiding. Het zou mooi

mers

^

Kan hij wat voor onderne
mers betekenen? Boris: "Dui-

zijn als ik mijn bestand kan

delijkheid kan ik helaas niet

Buiten

uitbreiden."
een

onkostenver-

