
 

 
 

Programma verdiepingsbijeenkomst  
Impuls ‘Opgroeien in Armoede Limburg’ 

 
De Refter Bisdom Roermond, Swalmerstraat 100, Roermond 

Maandag 4 juni 2018 
 
 
12.00 – 12.10 uur Opening en introductie Impuls Opgroeien in Armoede Limburg 2018 
 
12.10 – 13.00 uur “Kom op de Soep Bij” – interactieve sessie met soep & brood verzorgd door de 

lief & leed-groepen van de Stichting Wijkpresentie Parkstad 
 
13.00 – 13.15 uur Terugkoppeling ontmoeting 
   
13.15 – 14.15 uur Gastspreker  

Roeland van Geuns, Lector Armoede Hogeschool Amsterdam   

 Effectieve interventies bij Armoede in verbinding met ontwikkelingen Limburg 

 
14.15 – 14.30 uur Korte Impressie Quiet Community Maastricht  

Kees Smit, projectleider 

Uit de Impuls Opgroeien in Armoede Limburg 2017 

 
14.30 – 15.00 uur Korte pauze 
 
15.00 – 16.15 uur Ronde Workshops en presentaties (zie overzicht voor omschrijvingen) 
 
16.15 – 17.00 uur  Afsluiting en napraten met een drankje  
  
     
Vanaf  17.00 uur is er ruimte om mogelijke aanvragen te bespreken met een projectadviseur van 
Kansfonds. Mocht u hiervoor belangstelling hebben, dan kunt u zich hiervoor van tevoren aanmelden via 
bijeenkomst@kansfonds.nl 
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Overzicht workshops  
 

1. Armoede doet wat met je!  
Door Marja Wittenbols van Stichting De Vonk  

Leven in armoede, vaak jaren lang, heeft een grote invloed op je denken, je handelen, je gezondheid en 

je toekomstvisie. Werken met mensen in armoede doet ook iets met jou als vrijwilliger of professional. 

In deze workshop gaan we aan de slag met die effecten aan beide zijden. We maken kennis met Selma 

die op verschillende manieren vertelt hoe haar leven er uitziet en welke manieren van benadering voor 

haar niet of juist wel werken. Samen zoeken we uit hoe we Selma haar waardigheid kunnen laten 

behouden of misschien zelfs terugvinden. 

    

 

2. Kinderen en Armoedespel: bewustwording en actie (initiatief uit de versneller Opgroeien in 
Armoede Nederland) 

Door Caroline Doelman Stichting Solidair Friesland 

Hoe maak je het thema armoede bespreekbaar onder kinderen en daarmee ook hun ouders? En: hoe 

zorg je ervoor dat alle kinderen mee kunnen doen? Solidair Friesland zet daarvoor het Kinderen en 

Armoedespel in. Het spel is inmiddels op 32 scholen in Friesland gespeeld, maar kan ook daarbuiten en 

door andere doelgroepen gebruikt worden. Ervaar door het spel te spelen wat het betekent om weinig 

of juist veel (zak)geld te hebben en doe een beroep op de creativiteit en solidariteit van kinderen om 

samen dingen te doen die geen geld kosten. Maak kennis met het spel en ontdek de mogelijkheden om 

ermee aan de slag te gaan. 

    

3. Buurzaam koken: Opgroeien en Talent ontdekken  (initiatief uit de versneller Opgroeien in 
Armoede Nederland) 

Door Kim van Arensbergen LEF-team Maastricht     

Het project ‘Buurzaam koken’ is gericht op het vergroten van de zelfredzaamheid van gezinnen met 

kinderen in de leeftijd van 6 t/m 12 jaar uit de wijk Blauwdorp/Mariaberg in Maastricht. Door en voor 

mensen met LEF. Dit wordt gedaan middels gezamenlijk gezond koken en eten. Leer van de aanpak in dit 

project, dat bijdraagt aan het versterken van draagkracht van kinderen en het verminderen van stress. 

 

 

4. Nibud Game: Voor 1 dag arm en overzicht aanbod praktische toepassingen 
Door Nibud (Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting) 

Tijdens de game beleeft u zelf hoe snel een huishouden in de financiële problemen kan komen en welke 

stress dat veroorzaakt. Rekeningen stapelen zich voor uw neus op, schuldeisers en deurwaarders hijgen 

in uw nek. Welke keuzes maakt u én wat doet het met u als de deurwaarder op de stoep staat? Ondanks 

de nabootsing van een casus, ervaart u de stress van mensen écht. Na de game is er ruimte om 

ervaringen te delen en krijgt u handvatten om geldstress van mensen tijdig te signaleren.  

 



 

Door deze innovatieve, creatieve en interactieve manier van leren krijgt u waardevolle inzichten over 

wat geldstress met mensen doet. Na de game bespreken we de volgende onderwerpen met u 

• De gevolgen van geldstress 
• Hoe u geldstress signaleert in uw praktijk 
• Wat de gevolgen zijn van schaarste en tunnelvisie 
• En krijgt u handvatten voor het omgaan en begeleiden van mensen met geldstress  

 

Iedereen in Nederland zijn geldzaken in balans, dat heeft het Nibud voor ogen. Zij werkt er aan om 

kennis hierover te verkrijgen, te verlaten naar praktische toepassingen en te verspreiden. Aan de hand 

van voorbeelden van interventies zullen zij aangeven hoe zij dit verder doen op het thema kinderen.   

 
 


