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Opgroeien in armoede

De armoede in Nederland groeit. Dit heeft ook z’n weerslag op kinderen. Uit onderzoek blijkt dat één op
de negen kinderen opgroeit in armoede. Lokale organisaties, zoals parochies of Paus Franciscusgroepen,
kunnen een helpende hand toesteken. Zo bleek tijdens de impulsbijeenkomst van het Kansfonds, die op
maandag 4 juni bij het bisdom in Roermond werd gehouden.

Het Kansfonds (voorheen Skanfonds) heeft enige tijd geleden samen met de provincie Limburg het project
‘Opgroeien in armoede’ gelanceerd. Parochies en diaconale organisaties, die betrokken zijn bij het ondersteunen
van mensen in armoede, kunnen hiervoor een financiële impuls van het Kansfonds krijgen.

Situatie Limburg
Tijdens de impulsbijeenkomst gaf lector Roeland van Geuns van de Hogeschool Amsterdam aan dat twintig
procent van de huishoudens in Nederland het risico loopt problematische schulden op te bouwen. Zo’n negen
procent van de Nederlandse huishoudens leeft al op of onder de armoedegrens. Dit betekent dat zo’n 378.000
kinderen in Nederland opgroeien in armoede. In Limburg zitten zelfs méér mensen in een zogeheten
beschermingsbewind dan het landelijk gemiddelde. Volgens Van Geuns leeft nog vaak het vooroordeel dat die
gezinnen dit zelf schuld zijn en dat klopt volgens hem totaal niet.

Ondersteuning parochies

“Kerkelijke organisaties kunnen een steentje bijdragen om deze gezinnen te helpen,” zegt Hub Vossen van de
Dienst Kerk en Samenleving van het bisdom. “Bijvoorbeeld door advies te geven, waarbij het allereerst gaat om
te luisteren naar de verhalen van de mensen. Probeer je in te leven in de reden waarom mensen in de financiële
problemen gekomen zijn, zonder meteen een oordeel te hebben of direct met goedbedoelde oplossingen te
komen.” Volgens Vossen zijn steeds meer parochies en parochianen betrokken bij lokale initiatieven zoals de
Stichting Leergeld, Vincentiusverenigingen, Inloophuizen of het project SchuldHulpMaatje dat onder meer in
Heerlen, Kerkrade, Venlo, Maasgouw en Sittard-Geleen al bestaat.

Met het project ‘Opgroeien in Armoede’ willen het Kansfons en de provincie Limburg lokale initiatieven – met
name van parochies en diaconale werkgroepen – ondersteunen om gezinnen in armoedesituaties te helpen.
“Parochies kunnen bijvoorbeeld zelf een project SchuldHulpMaatje opzetten, contact zoeken met een lokale
stichting Leergeld, rond vakanties iets organiseren voor kinderen of in gesprek gaan met de lokale overheid”,
legt Vossen uit. “Naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen hebben we onlangs vanuit de Dienst Kerk
en Samenleving een Open Brief aan de Limburgse samenleving gepubliceerd, waarin we een uitdrukkelijk appel
hebben gedaan om aandacht te hebben voor de groeiende kloof in de Limburgse samenleving. In enkele
gemeente zijn voorstellen uit die Open Brief opgenomen in coalitieakkoorden. Belangrijk is nu om deze
coalities ook in de komende vier jaar te bevragen op deze afspraken.”

Meer weten
Meer informatie over armoede is verder te vinden in: het SER-onderzoek en het rapport van de
Kinderombudsman ‘Alle kinderen kansrijk’. Voor het opzetten van lokale diaconale projecten én voor het
aanvragen van subsidie hiervoor kunnen parochies/werkgroepen een beroep doen op Hub Vossen van de Dienst
Kerk en Samenleving van het bisdom, 06 24488442
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