Iedereen
beschermd tegen
armoede?
Drie straffe
verhalen

Inleiding
België is een welvaartsstaat, Brussel is de hoofdstad van Europa en Vlaanderen beschouwt zichzelf als
een Europese top-regio. Toch leeft ongeveer 15% van de bevolking hier in armoede. Hoe is dat mogelijk?
Zijn we dan niet allemaal beschermd door de sociale zekerheid en andere vormen van sociale bescherming? Blijkbaar niet.

Welzijnszorg vindt dat iedereen in ons land recht heeft op een
goede sociale bescherming. Dat wil zeggen dat iedereen bea
schermd moet zijn tegen sociale risico’s zoals ziekte of je werk
verliezen. Het betekent ook dat je hulp en ondersteuning krijgt
waar nodig, en dat de dienstverlening optimaal functioneert.

Toch zijn dit verhalen van veerkrachtige mensen. Verhalen die
illustreren hoe lek de paraplu van onze sociale bescherming
soms is. Verhalen die echter ook indruk maken, omdat ze tonen
hoe sterk een mens in armoede kan zijn.
Veel leesplezier!

Armoede is net het tegenovergestelde: het is het niet kunnen
uitoefenen van je sociale grondrechten. Wie arm is, komt in een
situatie van sociale onderbescherming terecht: je bent niet vola
doende beschermd tegen allerlei risico’s, je vindt geen toegang
tot de nodige diensten en voorzieningen om je sociale rechten
te laten gelden.

Aan de slag met deze verhalen
• Bespreek de verhalen in je leesclub. Ze zijn ideaal om kennis
te maken met de realiteit van armoede. Onder elk verhaal vind
je discussievragen.
• Plan een voorleesmoment in je plaatselijke bibliotheek.
Voor volwassenen, maar ook voor jongeren zijn de verhalen
verhelderend en confronterend. Perfect voor een discussie
dus! Gebruik ook hier de vragen onder elk verhaal.
• Organiseer een literair toonmoment. Breng de verhalen in
monoloog, of maak er zelf een bewerking van. Een leuke tip
voor amateurgezelschappen of studenten woordkunst.
• Open je vergadering met een fragment uit deze verhalen.
Voor organisaties en verenigingen die willen werken rond
kansarmoede. De toon is meteen gezet en je hebt stof voor
discussie.
• Lees een verhaal voor in de klas. Gebruik nadien de bijhoa
rende vragen voor een klasgesprek.

In de praktijk leeft 1.6 miljoen mensen in ons land in zo’n sia
tuatie. Zij hebben een inkomen dat onvoldoende is om van te
kunnen rondkomen, zij hebben problemen om ziektekosten te
betalen, om een goed huis te vinden, om toegang te krijgen tot
diensten of een duurzame job te vinden … Kortom, ze leven in
armoede!
Frank, Tara en Fien kregen na persoonlijke tegenslagen te maa
ken met onderbescherming en sociale uitsluiting. Met grote
gevolgen: alle drie kwamen ze in diepe armoede terecht en dat
bleef jarenlang zo. En het is nog niet voorbij.
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1. Frank (57):
‘Een beetje meer begrip voor wie
met weinig moet rond komen’
Ik heb in mijn leven veel miserie gekend: schulden, slecht betaalde jobs, herrie met de belastingen. Het
zorgt ervoor dat Sonja en ik na 29 jaar nog steeds elke dag bang zijn dat we de eindjes niet aan elkaar zullen kunnen knopen. Anderzijds heeft dit leven me ook gesterkt en koppig gemaakt. Het heeft me geleerd
om altijd vooruit te kijken. Want wat achter je ligt, daar kan je niks meer aan doen. Wel wat voor je ligt.
Maar misschien zouden mensen niet zoveel moeten vallen en opstaan als er wat meer begrip zou zijn voor
mensen in armoede.

Een gewone jongen uit een gewoon gezin

opeisen. Ik kan je verzekeren, de dagen dat je deurwaarders aan
je deur krijgt, die maak je liever niet mee. We gingen door een diep
dal, vooral omdat op dat ogenblik Sonja niet werkte. We wisten ’s
avonds niet wat we ’s anderendaags zouden eten. Op dat moment
zoek je overal waar je hulp kan krijgen. Op een dag ben ik zelf naar
het OCMW gestapt omdat ik via mensen gehoord had ‘dat ze ons
daar misschien wel zouden kunnen helpen’.

Ik ben niet in armoede geboren. Ik groeide op in een gewoon gea
zin, in Duitsland, want mijn vader was beroepsmilitair. Eigenlijk is
daar voor een stuk de miserie begonnen. Mijn ouders stuurden me
naar het bijzonder onderwijs. Achteraf bleek dat dit kwam omdat ik
dyslexie heb, een diagnose die pas een paar jaar geleden viel. Over
dyslexie werd vroeger met geen woord gerept. Een CLB kwam er niet
aan te pas, laat staan dat je werd opgevolgd en nog minder dat je
hulp kreeg om met je beperking om te gaan. Misschien was het ana
ders gelopen als ik op dat moment in België had gewoond en een
groter sociaal vangnet had gehad.

Eigenlijk is die stap onze redding geweest. Zo was er tenminste
iemand op de hoogte van de penibele omstandigheden waarin we
moesten overleven. Toch kon de opvang beter. Regels veranderen
in België zo snel dat het vaak zoeken was, zowel voor het OCMW
als voor ons.

Op een dag kwam ik Sonja tegen en werden we verliefd. 29 jaar gelea
den zijn we getrouwd. Het leven lag aan onze voeten. En als je jong
bent, wil je wel wat van het leven genieten. Je koopt één en ander.
Op krediet in ons geval, want je denkt dat je dat allemaal toch wel
kunt terugbetalen. In die tijd stelde de bank nog geen vragen kon je
nog voor 110% lenen. Nu zou dit gelukkig allemaal niet meer kuna
nen, maar toen dus wel. Tot je op een dag moet vaststellen dat je
je lening niet meer kunt afbetalen en de schulden zich opstapelen.

Steeds dieper
in de schulden
Op dat moment werkte ik als grensarbeider
in Nederland. Bleek dat mijn contract niet
in orde was met de Belgische wetgeving: ik
kreeg de belastingdienst op mijn dak, die
een pak achterstallige belastingen kwam

Ik ben steeds blijven werken, altijd vuile en slecht betaalde jobs.
Maar armoede maakt een mens koppig. We zouden en moesten
vooruit. Ik bleef zoeken naar een uitweg. Zo kon ik uiteindelijk een
sociale woning regelen en voor Sonja een job in een beschutte
werkplaats. Ze is gelukkig en ik ook. Ondertussen doen we ook aan
begeleid wonen zodat we hulp krijgen bij het beheer van onze fia
nanciën. Over die dienstverlening ben ik zeer tevreden omdat we
ons gesteund voelen en er niet meer alleen voor staan als er weer
eens een brief vol moeilijke woorden in
de brievenbus valt. Anderzijds is de bea
“In die tijd stelde de bank nog
geleider soms wel streng in het bewaken
geen vragen kon je nog voor
van onze centjes. Je hebt steeds het gea
110% lenen. Nu zou dit gelukkig voel dat je zelf geen controle hebt over je
allemaal niet meer kunnen”
eigen loon, waarvoor je zelf hebt gewerkt.
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“Soms val je opnieuw, de ene
keer al harder dan de andere,
maar elke keer weer moet je
opstaan”

De angst blijft
Ondertussen zijn de moeilijkste jaren voorbij, maar aan armoea
de hou je altijd iets over. De angst om te hervallen gaat er nooit
meer uit. We balanceren nog altijd op het scherp van de snee:
er moet niet veel gebeuren om weer in de armoede te belanden.
We komen nog steeds in aanmerking voor voedselpakketten en
we drinken nog altijd kraantjeswater. Bij ons vind je geen merka
producten in de koelkast. Onze wagen is tweedehands en gaat
al jaren mee. Op vakantie gaan we nooit. Soms gaan we naar de
caravan van mijn broer aan het Zilvermeer in Mol. Maar omdat
we weten dat het leven soms vreemde wendingen kan nemen,
genieten we des te meer van de kleine dingen. Van de vogels hoa
ren fluiten in onze tuin bijvoorbeeld of van een buurtfeest waar
iedereen samen zit.

doorstaan. Toch zijn we er vooral op eigen kracht uitgeraakt. Het
zijn wij zelf die de eerste stap naar hulpverlening hebben moea
ten zetten. En dat is niet altijd evident, gewoon omdat mensen
in armoede niet altijd op de hoogte zijn van waar en welke hulp
ze kunnen krijgen. Zo vernam ik bijvoorbeeld toevallig dat ik een
tegemoetkoming voor mijn nieuwe bril kon krijgen omdat de
klant voor mij de verkoper in de winkel er over aansprak. Anders
zou ik dat nooit geweten hebben.
Er wordt teveel van uitgegaan dat mensen dingen kunnen opa
zoeken via het internet, maar dat is nu net het kanaal waar mena
sen in armoede van verstoken blijven. Met mijn dyslexie blijft dit
een probleem. Armoede krijgt in Vlaanderen een nieuw gezicht
nu de digitale kloof almaar groter wordt. Ook opvolging is er niet
altijd. OCMW’s zouden wat meer kunnen bellen om te vragen hoe
het nu met je gaat, ook jaren na de feiten. Dat heb je nodig.

Soms val je opnieuw, de ene keer al harder dan de andere, maar
elke keer weer moet je opstaan. De meeste steun vind je dan nog
bij lotgenoten, bij mensen die hetzelfde hebben meegemaakt.
Echt, vaak ben ik fier dat ik mensen in armoede ken. Die mensen
hebben vaak een ongekende innerlijke kracht. Soms geven we
elkaar ook tips over hoe je goedkoop kan leven en wisselen we
ervaringen uit. Net daarom heb ik in Leopoldsburg mee een Wela
zijnsschakel opgestart. En verder ben ik begonnen aan een opa
leiding als ervaringsdeskundige in de armoede, al heb ik die niet
afgemaakt.

Een groter besef van wat leven in armoede is, dat zou veel opa
lossen. Dan zouden mensen weten dat 50 euro voor een uitstap
of voor lidgeld van een vereniging veel geld is. We vragen ons
te weinig af waarom mensen in armoede leven. Daarom is het
zo belangrijk dat armen af en toe zelf hun verhaal vertellen, om
ogen te openen. Anderzijds zouden mensen met een armoedestatuut automatisch rechten moet krijgen, zonder dat ze die ala
lemaal zelf moeten zitten uitvlooien.

Vragen voor nabespreking
en discussie:

De tranen van een clown
Helaas heeft het zware leven ook mijn gezondheid aangetast.
Onlangs werd bij mij kanker vastgesteld en dat is een nieuw
katje om te geselen. Gelukkig kun je bij dokters aan goedkoper
tarief terecht dankzij een speciaal statuut. Maar dan ga je naar
de apotheek en moet je toch de volle pot voorschieten. Ik begrijp
niet dat in de digitale maatschappij van vandaag dat niet allea
maal in één keer wordt geregeld. Dat moet toch perfect kunnen?
Gelukkig heb ik momenteel een hobby als clown. Niet om extraa
tjes te betalen: ik heb het gewoon nodig om betalingen te kuna
nen doen. Ik ben hier ingerold toen ik op een feestje onverwacht
eens een clown moest vervangen die niet was komen opdagen.
Vreemd eigenlijk, want je vrolijkheid is zowat het eerste wat je
verliest als je arm bent. Alleen als ik clown ben, hangen de mena
sen zonder vooroordelen aan mijn lippen.

1. Wat heeft je in het levensverhaal van Frank
het meest getroffen?
2. Welke emotie roept zijn verhaal bij je op?
(bvb. ontroering, irritatie, medelijden, …)
3. Als je een beperkt budget hebt, ben je dan verplicht om
schulden te maken, vind je?
4. Frank wist niet dat hij recht had op een tegemoetkoming
voor zijn bril. Hoe/bij wie kom je te weten welke rechten
je hebt?
5. Zijn er dingen in Franks leven die jij anders zou hebben
aangepakt?
6. Vind je zelf moeilijk de weg in het netwerk van
hulpverlenende instanties (VDAB, OCMW, CLB,
gemeente…) in ons land? Wat zou volgens jou beter
kunnen?
7. Vind jij het moeilijk om papieren in te vullen, om je
administratie te beheren? Wat zou je kunnen helpen?

De juiste hulp vinden blijft moeilijk
Wanneer ik mijn leven overschouw, kan ik zeggen dat ik geluka
kig ben. Ik vind dat we al bij al het leven met weinig goed hebben
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2. Tara (42):
‘Je moet zelf
het heft in handen nemen’
Je hebt overal, op elke dienst, goede mensen die je uit de miserie willen helpen of een extra inspanning
voor je willen doen. Helaas vallen ze niet vanzelf bij je binnen. Het komt er op aan om net bij die mensen terecht te komen. Blijven zoeken en een beetje lef af en toe, dat zijn de sleutelwoorden voor wie in de armoede
terecht komt en vooruit wil. Mijn positivisme en aangeboren overlevingsdrang hebben me al vaak geholpen.

Ziekte, en dan...

niet. Ik heb geen familie en al mijn collega’s en kennissen vielen
door mijn ontslag plots weg. Je hebt geen budget voor sociale cona
tacten. Dus blijf je maar thuis, op je eentje. Zo ben ik ooit in een
wandelclub gegaan. Om te wandelen uiteraard, maar vooral om
mensen te leren kennen. Maar achteraf ging iedereen iets drinken
of iets eten. Ik heb afgehaakt omdat ik hiervoor het geld niet had.
Ik ging meteen na de wandeling naar huis: op de duur voel je je
bekeken. Ik wandel dus niet meer nu. Ik heb ook geen auto en ben
dus op het openbaar vervoer aangewezen: dat is soms een echte
handicap. Ik weet dat mijn financiële situatie mijn hele leven lang
penibel zal blijven omdat ik geen uitzicht heb op een beter pensia
oen. Maar mijn sociale armoede, daaraan hoop ik wel nog wat aan
te kunnen doen.

Ik denk niet dat ik echt voorbestemd was om in de armoede tea
recht te komen. We hadden het thuis vroeger niet erg breed, maar
we hadden wel alles wat we nodig hadden. Toch waren er thuis
problemen: ik ben niet bij mijn ouders, maar bij mijn grootouders
opgegroeid. Ik heb mijn studies niet kunnen afmaken en deed de
ene kleine job na de andere. Ik verdiende niet veel en kwam amper
rond. Tussendoor paste ik op mijn zieke grootouders.Tot ik het vera
dict van een ernstige ziekte kreeg. Zo ernstig dat voltijds werken
er niet meer in zat. Ik wilde wel, maar mijn lichaam kon niet mee.
Op een dag kreeg ik mijn ontslag. En daar sta je dan, in volle revaa
lidatieperiode. Daar ben je even niet goed van.
Uiteindelijk ben ik op medisch pensioen gezet. Een vergiftigd gea
schenk eigenlijk: je hebt inderdaad een vast, maar helaas ook laag
inkomen. Door je ziekte moet je elke euro twee keer omdraaien.
Iets bijverdienen mag niet - om je uitkering te kunnen behouden.
Uiteraard balanceer je hierdoor op de rand van de armoede. Maar
dat materiële vind ik nog niet eens zo erg. Ik ben het gewend een
extra trui aan te doen in de winter in plaats van de verwarming wat
hoger te zetten. Ik hou promo-acties in het oog. Je moet ontzeta
tend creatief zijn met je budget. Boeken haal ik in de bib en hier
ga ik ook internetten. Wat anderen evident vinden, is dat niet voor
mij. Een terrasje doen bijvoorbeeld, een uitstapje maken, een cura
sus volgen... Ik moet altijd rekenen. Toch voelt dit voor mij niet aan
als armoede, maar eerder als normaal.

In isolement
Maar de sociale armoede waarin je bea
landt, dat is zoveel erger. Dat went dus

Blijven vechten

De zwartste periode was toen ik na mijn ontslag geen loon meer
kreeg: mijn medisch pensioen was ook nog niet meteen in orde.
Drie maanden heeft het geduurd vooraleer ik een euro hiervan heb
gezien. Wanneer je geen grote spaarpot hebt, is dit nauwelijks te
overleven. Ik ben voedselpakketten gaan halen en achteraf gezien
weet ik zelf eigenlijk niet meer hoe ik die maanden overbrugd heb.
Ik ging aankloppen bij het OCMW, maar mijn dossier in orde brena
gen zou even lang duren, dus dat had weinig zin. In die periode
revalideerde ik nog volop. Ze gaven me daar altijd maar de raad
om meer te rusten, maar hoe kun je dat als je je op elk moment
zorgen maakt? Als je voortdurend piekert
Uiteindelijk ben ik op medisch over hoe je zonder geld kunt overleven?

pensioen gezet.
Een vergiftigd geschenk
eigenlijk
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Mijn overlevingsdrang is groot: ik ben
blijven bellen naar diensten om te krijgen

“Je bent zeker niet volledig
waar ik recht op heb. Er bestaat zoveel
kwam ik veel mensen tegen die in een
beschermd tegen armoede,
voor mensen die het niet breed hebben,
soortgelijke situatie zaten en vaak niet
niemand is dat”
maar je moet het wel allemaal zelf uita
meer wisten van welk hout pijlen te maa
pluizen. Gelukkig ben ik niet verlegen
ken. Dankzij mijn notities heb ik er al
en kan ik het ook goed uitleggen. Zo heb
velen op weg kunnen zetten.
ik zeer veel hulp gehad van iemand die in mijn stad bij de CM
werkte. Ik heb het geluk gehad op iemand te vallen voor wie
Toch val ik, net zoals veel mensen in armoede, regelmatig door
haar job meer was dan acht uur op kantoor zitten. Geloof me, ik
de mazen van het net. Je bent zeker niet volledig beschermd
heb ondertussen ervaren dat er veel prachtmensen rondlopen,
tegen armoede, niemand is dat. Onze wetgeving vertoont heel
op alle diensten. Je moet ze gewoon weten te vinden. Zo ben
wat hiaten, en zo blijf je kansarm.
ik in deze zwarte periode ook zelf naar de bank getrokken om
mijn financiële situatie te verlichten. Ook deze dialoog heeft gea
Ik loop niet met mijn miserie te koop. Ik heb ook mijn fierheid.
werkt. Menselijkheid bestaat, maar je moet er zelf naar op zoek
Maar soms vertel ik mensen wel waarom ik dit of dat niet kan.
gaan.
Dan staan ze perplex. Wanneer mensen me nadien vertellen dat
hun beeld over mensen in armoede veranderd is door mijn vera
Telkens iemand me vooruit hielp, schreef ik namen en telefoona
halen, dan is mijn dag goed. Ook al zal ik hier nooit helemaal uit
nummers goed op. En dat is nadien nog vaak van pas gekoa
geraken en moet ik met mijn situatie leren leven. Toch weet ik
men. Zo kon ik een eigen hulpnetwerk opbouwen. Ondertussen
dan dat mijn ellende niet helemaal voor niks is geweest.

Vragen voor nabespreking en discussie:
1. Wat heeft je in Tara’s verhaal het meest geraakt?
2. Weinig geld hebben is verschrikkelijk moeilijk, maar het
gevoel hebben dat je als mens niks waard bent is nog erger.
Geven wij mensen voldoende kansen om erbij te horen?
3. Ziek maakt arm. Arm maakt ziek.
Waar of niet, denk je? Waarom?
4. Gezonde mensen moeten solidair zijn en mee betalen
voor de zieken. Akkoord of niet?
5. Iedereen kan in armoede terecht komen.
Waar of niet, denk je?
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3. Fien (36):
“Steek je armoede niet weg”
Vijf jaar geleden verloor ik mijn man. Ik bleef alleen achter met twee kinderen, op dat moment 7 en 9 jaar
oud. Zijn dood verwerken was voor het gezin moeilijk, maar het allerzwaarste was de ontdekking dat hij
zich buiten mijn medeweten om borg had gesteld voor een lening van een vriend. Ik moest die lening verder
afbetalen en dat zet mijn gezin tot de dag van vandaag in een moeilijke financiële situatie.

Een onaangename verrassing

In het web van armoede

Wanneer je man overlijdt is dat sowieso een zware slag. Dat is
psychologisch heel zwaar. Maar dat hij ook een lening had, dat
was een complete verrassing. Hij had zich borg gesteld voor een
vriend. Maar die vriend betaalde de lening niet af zodat alles op
mijn kop terecht kwam: ik moest verder afbetalen. Een zware
dobber. Toen mijn man nog leefde en we allebei werkten, kwaa
men we net rond en hadden we niet veel over op het einde van de
maand. Met die schulden erbij werd het in één klap onhoudbaar.

Mijn ervaring is dat je als je in armoede verzeilt, je veel zelf moet
opzoeken. Je moet zelf de weg vinden om er weer uit te raken.
Eigenlijk zou er een centraal infopunt moeten zijn waar mensen
in armoede meteen door de juiste mensen worden geholpen.
Nu hang je zo af van de goodwill van mensen. Zo had ik onlangs
papieren nodig van de RVA waarvoor nog één handtekening onta
brak: mijn dossier werd steeds op de lange baan geschoven. Pas
toen ik me eens flink boos heb gemaakt, kon het plots sneller.
Dat zou niet mogen! Toen destijds het OCMW een aanvraag voor
een studiebeurs deed voor mijn kinderen, kreeg ik er nooit één.
Sinds ik de aanvraag zelf invul, krijg ik wel een studietoelagen.
Merkwaardig, toch? De manier waarop je geholpen wordt, vera
schilt zelfs van gemeente tot gemeente. Veel dingen verneem je
via via. Zo wist ik tot voor kort helemaal niet dat er zoiets bestond
als een huursubsidie. Dat is toch wel belangrijk voor gezinnen
die elke dag moeten knokken om de eindjes aan elkaar te knoa
pen.

Uiteindelijk zijn mijn kinderen en ik bij het OCMW terecht gekoa
men. Daar werden we goed geholpen: ze waren echt in de weer
voor ons. We kregen ook een schuldbemiddelaar die ons hielp om
ons budget in evenwicht te krijgen. Zo sleepten we ons door de
eerste jaren. Maar toen ik verhuisde omdat ik een goedkopere
woning had gevonden, liep het in onze nieuwe gemeente anders.
Hier kregen we plots helemaal geen budgetbegeleiding meer en
moest ik alles alleen redden. Dat ging met vallen en opstaan. En
ja, er kwam af en toe een deurwaarder langs. Ik kijk echt uit naar
mei 2016. Dan zijn alle schulden afbetaald en kunnen we met
een schone lei beginnen.

Anderzijds leer je ook van andere lotgenoten. We gaan minstens
één keer per week eten bij Poverello. Voor 1,75 euro kun je zelf
geen maaltijd maken met soep, hoofdschotel en dessert. Ook
Armoede geeft stress, zoveel is zeker. Zo heb ik 2,5 jaar moeten
ben ik actief bij Welzijnsschakels. Hier kom je lotgenoten tegen.
wachten vooraleer mijn weduwenpensioen in orde was. Ondera
Dan wisselen we adresjes uit waar je aan goedkope prijs kunt
tussen moesten we wel verder. Een groot geluk dat we op dat
winkelen bijvoorbeeld, welke voordelen je kan genieten op de
moment een schuldbemiddelaar hadden. Zo’n OCMW krijgt toch
trein, hoe je de schoolkosten kan drukken, welke leuke, betaala
meer gedaan dan jij als kleine enkeling.
bare activiteiten voor kinderen er zijn,
Ondertussen loopt mijn dossier voor een
en zo meer. Ik koop zelf het meeste
omnio-statuut ook al vijf jaar. Het vraagt Uiteindelijk zijn mijn kinderen tweedehands. Geen merkkledij, maar
en ik bij het OCMW terecht
ontzettend veel energie om steeds weer
wel hip.
gekomen.
Daar
werden
we
diensten af te lopen en steeds opnieuw
goed geholpen.
papieren in te vullen.
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Ik loop niet te koop met mijn
armoede,
maar ik verzwijg het ook niet
als het erop aan komt
Open en creatief

Door onze armoede niet te verstoppen, krijgen mijn kinderen nu
ook korting op allerlei activiteiten voor de jeugd in onze stad. Blijf
altijd jezelf en doe je niet beter voor dan je bent: dat is een raad
die ik graag wil meegeven. Als mensen niet weten dat je hulp noa
dig hebt, kunnen ze ook niet helpen.

Mijn kinderen hebben hierover nooit moeilijk gedaan. Ik heb hen
van in het begin eerlijk onze situatie uitgelegd, hen overal bij bea
trokken. Ze begrijpen onze manier van leven. Ze weten ook dat
als ze een duur kledingstuk of speelgoed kopen, we dan geen
geld meer hebben voor eten. Ze vragen dan ook niet naar dure
spullen. Als ze een gsm willen, sparen ze ervoor. Ook op school
ben ik altijd heel eerlijk geweest over onze moeilijke financiële
situatie. Er is veel begrip voor: grote bedragen mag ik in schija
ven betalen bijvoorbeeld. Ik loop niet te koop met mijn armoede,
maar ik verzwijg het ook niet als het erop aan komt. Als je eerlijk
bent, hebben mensen heus wel begrip voor je situatie. Vooral in
de economische crisis van vandaag lijkt dit begrip zelfs nog te
stijgen. Zo had ik onlangs wagenpech. Een tussenkomst van de
pechverhelpingsdienst zou me 300 euro kosten. Ik heb die man
meteen verteld dat ik dit gewoon niet kon betalen. Hij heeft iets
voor me geregeld en ik kwam er uiteindelijk met 20 euro vanaf.

Auteur: Ingrid Depraetere

Vragen voor nabespreking
en discussie:
1. Wat heeft je in het verhaal van Fien het meest getroffen?
2. Zijn er dingen die jij anders zou hebben aangepakt?
3. In armoede leven en toch een dure smart phone voor
je kinderen kopen. Begrijp je dat? Hebben arme mensen
het recht om dat te doen?
Wie kan hen daarop aanspreken?
4. Mensen moeten zelf maar uitzoeken waar ze recht op
hebben. Want als je er teveel reclame voor maakt,
dan wordt er misbruik van gemaakt. Akkoord of niet?
5. Wat heeft Fiens verhaal je geleerd over sociale
onderbescherming? Is iedereen beschermd tegen
armoede?
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Voor wie er dieper op wil ingaan:
1. Het armoedeweb

2. Oorzaak of gevolg?

Als je in armoede leeft, word je op veel levensdomeinen tegelijk
geraakt. De verschillende aspecten van armoede hangen ima
mers sterk samen. Bijvoorbeeld: je wordt sneller ziek omdat je
in een vochtig en slecht geïsoleerd huis woont.

• Verdeel de groep in kleinere groepen van 3 tot 4 personen.
• Geef aan elke groep een feitenkaartje (zie verder)
• Kopieer het armoedeweb in het groot en hang het aan de
muur of op het bord.
• Elke groep zoekt voor elk feit een oorzaak en een gevolg. Van
elke gevonden oorzaak of gevolg zoeken ze een nieuwe oora
zaak en een nieuw gevolg.
• Daarna vertellen de groepjes in plenum wat ze hebben gea
vonden.
• Probeer met de hele groep alle oorzaken en gevolgen in het
armoedeweb te passen. Verbind ze met lijnen. De complexia
teit van armoede wordt zo heel duidelijk zichtbaar.

ARMOEDEWEB
Onderwijs

Vrije tijd

Gezin

Huisvesting

Gezondheid

Arbeid en tewerkstelling

Sociale contacten

Inkomen

Justitie

Hulpverlening

1. Op welke vlakken treft armoede een mens, denk je? Noem zo
veel mogelijk aspecten.
2. Zie je linken tussen de verschillende aspecten? Welke?
3. Welke problemen zouden jou het hardst raken, denk je?
4. Bekijk het armoedeweb. Zie je nog meer aspecten van ara
moede?

Vragen voor een nabespreking:
• Waarom is er een web ontstaan? Wat is de belangrijkste
conclusie? (Omdat in armoede heel veel aspecten met
elkaar samenhangen, het één brengt vaak het ander
met zich mee, ...)
• Wat is het gevolg hiervan? (moeilijk om uit armoede te
geraken als je er één keer mee te maken hebt.)
• Wat zijn de belangrijkste factoren die bijdragen tot ara
moede?
• Wat zou jij als eerste veranderen bij mensen die in ara
moede leven als je kon kiezen en je de macht had om het
te realiseren?
• Ken je mensen in je omgeving die in armoede leven?
Hoe ga je daar mee om?
• Hoe wordt er in de klas/jeugdbeweging/organisatie oma
gegaan met kinderen/mensen in armoede? Krijgen zij
gelijke kansen?

knelpunten:
• Geen werk hebben
• Minder goed werk hebben (ongezond, slechte uren, weinig
loon)
• Een te lage uitkering krijgen
• Goedkoop maar niet zo gezond eten
• Vaak ziek zijn
• In een slecht, klein en ongezond huis wonen
• Het niet goed doen op school
• Veel spanning en ruzie thuis hebben
• Veel verschillende hulpverleners over de vloer krijgen, of net
te weinig aangepast hulp vinden
• Weinig geld hebben voor ontspanning, feestjes, vakantie
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De feitenkaartjes
Armoede wordt doorgegeven
van generatie op generatie.
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Kroostrijke gezinnen,
éénoudergezinnen of gezinnen
met een laag inkomen zijn
benadeeld bij de toegang tot
sociale woningen.
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Kinderopvang is voor
kansarme ouders
vaak een probleem

De leef
we
kinder reld van kan
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van de is zo verschil rme
leefwer
lend
doorsn
ee scho eld van een
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hen sle
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Kinderen uit
kansarme gezinnen
hebben minder kans
op slagen dan andere
kinderen, ook al zijn
ze normaal begaafd.

Oktober 2014
Vr
03 Startmoment Brussel
		 De Markten, Oude Graanmarkt 5, 1000 Brussel
Ma 06 Startavond Vlaams-Brabant/Mechelen
		 GC De Zandloper, Kaasmarkt 75, 1780 Wemmel
Di
07 Startavond Antwerpen
		 PVC, Smekensstraat 61, 2390 Oostmalle
Di
07 Startavond Oost-Vlaanderen
		 Centrum Seleskest, Sint-Salvatorstraat 38, 9000 Gent
Wo 08 Startavond Oost-Vlaanderen
		 Centrum Seleskest, Sint-Salvatorstraat 38, 9000 Gent
Wo 08 Startavond Limburg
		 Scholen Kindsheid Jesu, Kempischesteenweg 400,
		 3500 Hasselt
Do 09 Startavond West-Vlaanderen
		 VIVES Kortrijk, Doorniksesteenweg 145, 8500 Kortrijk
Zo
12 Zet je benen in voor de armen!
		 Dwars door Hasselt
Ma 13 Startavond Vlaams-Brabant/Mechelen
		 Provinciehuis Vlaams-Brabant, Provincieplein 1, 3010 Leuven

Nationaal
Openingsuren: 9u00 tot 12u30u en 13u30u tot
16u30u
Gesloten op woensdag, zaterdag en zonda
Welzijnszorg
Huidevettersstraat 165
1000 Brussel
T 02 502 55 75
E info@welzijnszorg.be
www.welzijnszorg.be
Facebook: Welzijnszorg, Samen tegen armoede
Twitter: @welzijnszorg
Regionale diensten
Openingsuren: 10u00 tot 12u30 en 13u30
tot 16u30
Gesloten op maandag, zaterdag en zondag
Antwerpen
Rolwagenstraat 73
2018 Antwerpen
T 03 217 24 90
E antwerpen@welzijnszorg.be

November 2014
Woe 19 Nationale en regionale persacties
Zo
30 Start Advent

Brussel
Huidevettersstraat 165
1000 Brussel
T 02 213 04 73
E brussel@welzijnszorg.be

December 2014
Za
13 Collecteweekend campagne
Zo
14 Collecteweekend campagne
Do 25 Kerstmis
Zo
28 Zet je benen in voor de armen!
		 Eindejaarscorrida Leuven

Vlaams-Brabant/Mechelen
Varkensstraat 6
2800 Mechelen
T 015 29 84 58
E mechelen@welzijnszorg.be

Januari 2015
Do 01 Goedgemutste innocent smoothies te koop
Vr
16 Einde petitiemodel ‘Geef sociale uitsluiting geen kans!’
Vr
30 Slotmoment campagne

Limburg
Tulpinstraat 75
3500 Hasselt
T 011 24 90 20
E hasselt@welzijnszorg.be

Februari 2015
Vr
27 Einde Soep op de stoep

Oost-Vlaanderen
Sint-Salvatorstraat 30
9000 Gent
T 09 269 23 40
E gent@welzijnszorg.be
West-Vlaanderen
Sint-Jorisstraat 13
8800 Roeselare
T 051 26 08 08
E roeselare@welzijnszorg.be
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V.U. Welzijnszorg vzw, Huidevettersstraat 165, 1000 Brussel

Mis geen enkel moment
van de campagne

