Armoede (blog 03)
Afgelopen zaterdag was er in Ede
een conferentie over armoede en
schulden. Bijna 350 mensen
kwamen samen in de Christelijke
Hogeschool om ervaringen uit te
wisselen en informatie op te doen.
Iedereen was op de één of andere
manier betrokken bij mensen die de
gevolgen van armoede dagelijks
ondervinden. Het was een
inspirerende dag die erg goed
georganiseerd was.
´s Ochtends waren er drie
momenten met lezingen en
gesprekken in de centrale hal met
tussendoor een cabaretier die toepasselijke liederen zong rond het thema. In ons land leeft 1 op de 16
mensen van een inkomen dat net voldoende is om de basisbehoeftes te betalen of daaronder. Dat betekent
dat het meteen problemen geeft als elektrische apparaten stuk gaan of als er een nieuwe winterjas of
nieuwe schoenen aangeschaft moeten worden. Veel kinderen groeien op in zo´n situatie.
Daarnaast blijkt
dat er steeds
meer mensen in
armoede leven
die werk hebben.
Het zijn mensen
die in deeltijd
werken en
daardoor te
weinig uren
maken om
voldoende te
verdienen om hun gezin te onderhouden. Veel ZZP´ers werken zich een slag in de rondte maar voor een laag
uurloon, waardoor ze niet aan het minimum komen. Of het zijn mensen die hoge vaste lasten hebben, maar
die geen goedkopere huurwoning kunnen vinden omdat de wachtlijsten lang zijn. Deze groep werkende
armen is vrijwel volledig uit beeld bij gemeentes omdat ze geen beroep doen op een uitkering.
´s Middags waren er twee workshops, waar met zo´n 15 mensen ervaringen werden uitgewisseld. Ik heb
een workshop gevolgd over de contacten tussen kerk en sociale wijkteams en een tweede over armoede
onder vluchtelingen. Vooral de contacten met de andere deelnemers en de initiatieven op andere plekken
waren verrijkend. Zo is er in Zwolle een stichting van vrijwilligers die statushouders begeleidt op hun weg in
de samenleving. Ze helpen bij het lezen van de brieven van instanties, organiseren stages, brengen ordening
aan in de schulden bij gemeente en DUO en begeleiden de vluchtelingen naar werk, zinvolle activiteiten en
sport. Een prachtig initiatief. Mooi vond ik ook het initiatief van een protestantse gemeente om moestuinen
en bloementuinen aan te leggen in de binnentuinen van flats, die tot dan toe vooral gebruikt werden om
afval weg te gooien. Hierdoor kon een grote groep buurtbewoners de hele zomer verse groente oogsten en
tegelijkertijd heeft het de onderlinge verbondenheid in de wijk versterkt.
Er gebeuren mooie dingen in het land. De dag heeft me veel ideeën opgeleverd en energie gegeven om
diaconaal aan de slag te gaan. Zoals een predikant van de Pauluskerk in Rotterdam zei: “We mogen werken
aan een warme samenleving!” Ook voor onze Vitusparochie is dat een mooie uitdaging.
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