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Woord vooraf
Brugge is een prachtige stad. Zowel de inwoners als de toeristen kunnen genieten van de sierlijke
gebouwen in het centrum, van het historische patrimonium en van de vele evenementen. Als wij door
Brugge wandelen, kunnen wij ons maar moeilijk voorstellen dat er in en rond deze stad nog mensen
in armoede leven. Toch geniet niet iedereen op dezelfde manier van het aanbod. Ook in Brugge
bestaat armoede of dreigen mensen in armoede te verzeilen.
In het Europees Jaar van de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting (2010) hebben verschillende lokale verenigingen en organisaties het beleid geïnformeerd over de realiteit van armoede.
Op 1 december 2010 vond in ons stadhuis ‘Brugge Dialoogstad’ plaats. Samen met de voorzitter
van het OCMW, de gedeputeerde voor Welzijn, de schepenen en de raadsleden heb ik namens het
beleid aan deze bijeenkomst deelgenomen.
Rond verschillende dialoogtafels wisselden wij en mensen van de armoedeverenigingen samen
van gedachten over thema’s als huisvesting, opvoeding, cultuur, gezondheid, werk... Met een groot
gevoel van respect luisterden wij naar de beklijvende getuigenissen. Heel bijzonder was dat de zowat
tachtig deelnemers op voet van gelijkheid met elkaar in gesprek gingen. Ieders mening kwam aan
bod en de gesprekken waren vaak zeer diepgaand. De dialoogavond werd immers degelijk
voorbereid door de deelnemende verenigingen, samen met mensen in armoede.
‘Brugge Dialoogstad’ had niet tot doel concrete oplossingen op tafel te leggen. De bijeenkomst
creëerde openheid tussen de verschillende partijen. Ze leerden elkaar ook op een andere manier
en van nabij kennen. De avond werd afgesloten met het voornemen om verder samen op weg te
gaan. Een eerste stap naar samenwerking tussen mensen in armoede en mensen van het beleid werd
gezet.
Wanneer wij een jaar later stilstaan bij de vraag of Brugge een dialoogstad is, kunnen wij gelukkig
volmondig ja antwoorden. Brugge is een dialoogstad, waarbij wij de kracht van de dialoog tussen
verschillende partners zien en weten te waarderen.
Er zijn redenen genoeg om ook in Brugge blijvend voorrang te geven aan armoedebestrijding.
Vanuit het beleid engageren wij ons om dat de komende jaren verder in nauw overleg met mensen
in armoede zelf te doen.
Patrick Moenaert
Burgemeester van Brugge
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Inleiding
Armoede in kaart brengen is niet gemakkelijk. Armoede heeft immers te maken met kansen op het
vlak van gezondheid, inkomen, werk, wonen, onderwijs, participatie enzovoort. Dat valt niet zomaar
in cijfers te vatten. Gelukkig kunnen wij dankzij de samenwerking met de armoedeverenigingen en
dankzij ‘Brugge Dialoogstad’ ook leren van de doorleefde verhalen van mensen in armoede. Toch
doen wij hier een poging om met een aantal kansarmoede-indicatoren een beeld te geven van de
armoede in onze stad. Wij focussen ons daarbij op het beschikbaar inkomen. Een te laag inkomen is
vaak de oorzaak van moeilijkheden op andere terreinen.
In 2010 kregen 1.109 Bruggelingen gedurende een bepaalde tijd een leefloon. Dat is ongeveer
0,95 procent van de bevolking, wat minder is dan in de meeste andere centrumsteden in Vlaanderen.
Als je daar nog de groep mensen bijtelt die een of andere vorm van financiële steun van het OCMW
krijgt, kom je voor 2010 tot 2.255 Bruggelingen die moeilijk konden rondkomen. Opvallend is wel dat
meer dan een derde van de leefloners jonger is dan vijfentwintig jaar. Voor senioren bestaat
dan weer de inkomensgarantie voor ouderen. In 2010 moesten 1.415 senioren leven van een
vervangingsinkomen en dat percentage ligt hoger dan in andere vergelijkbare Vlaamse steden.
Ook de cijfers over de voorkeursregeling in de ziekteverzekering zeggen ons iets over de mensen
die moeten rondkomen met een beperkt inkomen. In 2010 kregen 13.000 Bruggelingen of 11 procent
van de bevolking de voorkeursregeling. Om recht te hebben op deze verhoogde tussenkomst in
de terugbetaling van medische kosten gelden er wel strikte inkomensvoorwaarden: het bruto
belastbaar gezinsinkomen van het jaar voordien mag niet hoger zijn dan 15.672,71 euro, verhoogd
met 2.901,44 euro voor een persoon ten laste.
Een verontrustende evolutie zien wij bij het aantal mensen dat te kampen heeft met schuldproblemen.
Cijfers op gemeentelijk niveau bestaan er niet, maar in het arrondissement Brugge zou 2,6 procent
van de meerderjarige bevolking een of meerdere achterstallige kredieten hebben. Voor Brugge zelf
komt dat dus neer op ongeveer 3.000 mensen met een achterstallige lening. Dat heel wat mensen
het moeilijk hebben om hun schulden af te betalen, blijkt trouwens ook uit de cijfers van de dienst
Schuldbemiddeling van het OCMW: meer dan duizend gezinnen deden vorig jaar een beroep op
deze dienstverlening.
We mogen hier ook de grote groep mensen niet vergeten die hun maandelijkse vaste kosten niet
meer kunnen betalen. In 2010 werden er in de lokale adviescommissie1 maar liefst 990 dossiers
besproken wegens een achterstallige energiefactuur. Ook in stijgende lijn gaat het aantal
Bruggelingen dat – meestal omwille van achterstallige huur – een verzoekschrift of dagvaarding tot
ontbinding van de huurovereenkomst kreeg. Jammer genoeg kunnen we hier niet van een dalende
lijn spreken. In 2010 waren er 335 verzoekschriften of dagvaardingen tegenover 281 het jaar
voordien.
Cijfers alleen zeggen uiteraard niet alles. Toch drukken ze ons met de neus op de feiten: ook in onze
stad moeten heel wat mensen met een laag beschikbaar inkomen rondkomen, waardoor ze een
groter risico lopen om in armoede terecht te komen.

1

De lokale adviescommissie
(LAC) is een overlegorgaan
waar betwistingen over
afsluitingen van aardgas
en/of elektriciteit en water
worden besproken, in overleg
met de huishoudelijke afnemer en de sociale leverancier van nutsvoorzieningen.
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Hoofdstuk 1
Ze hebben het zelf gezocht…
1.1 Vooroordelen ontmaskeren

1

In onze westerse cultuur zijn wij getraind om steeds weer op zoek te gaan naar de perfectie. Wij
zien heel snel wat er minder goed loopt, wij oordelen vlug en wij veroordelen ook vaak. Ieder van
ons kent vooroordelen over mensen in armoede. Het zijn beweringen die bij nader inzien niet waar
of maar voor een klein deel waar zijn. Maar vooroordelen zijn meestal hardnekkig en schadelijk
voor de mensen over wie het gaat. Wanneer wij naar vooroordelen kijken, zien wij dat ze vaak in
het hoofd van de mensen zitten. Veelal zijn ze een verdedigingsmechanisme. Ze vormen een
bescherming tegen het onbekende dat bedreigend kan zijn. Maar het gaat mis als er helemaal geen
sprake is van een reële bedreiging en groepen mensen een negatieve stempel opgekleefd krijgen.
Mensen in armoede en niet in armoede kennen elkaars wereld niet. Er is duidelijk een kenniskloof.
Een middenklasser beseft niet hoeveel moed er nodig is om elke dag letterlijk te overleven. Het is een
van de redenen waarom er zoveel vooroordelen zijn. Wij geven mensen in armoede dan ook vaak
de schuld van hun problemen: ze hebben het zelf gezocht, ze zijn lui, ze willen niet... Omgekeerd
is het ook zo dat mensen in armoede bijna niets weten van de wereld van de middenklasser. Alle
mensen hebben vooroordelen, maar kinderen worden er niet mee geboren. Vooroordelen zijn dus
aangeleerd en kan je weer afleren. Maar vaak zijn ze gekoppeld aan emoties. Juist deze koppeling
maakt het zo moeilijk om vooroordelen te bestrijden.
“Albert Einstein heeft eens gezegd dat het eenvoudiger is om een atoom te splitsen
dan iemand met een vooroordeel te overtuigen van het tegendeel. Iemand die een
vooroordeel heeft, is geneigd om vanuit het vooroordeel selectief waar te nemen.”
Als je bij een gezin in armoede binnenkomt, zie je niet onmiddellijk de veelheid van problemen. Je
leert pas gaandeweg de samenhang kennen, als de mensen zich wat openstellen of als je meer en
meer signalen opvangt. Het eerste wat je misschien opvalt, zijn dingen die je niet goed begrijpt. Je
ziet dingen die niet overeenkomen met je eigen opvattingen, met de waarden en normen waar je
zelf mee leeft en die jouw levensstijl bepalen. Hoe meer verschillen wij zien met onze eigen manier
van leven, hoe moeilijker wij het krijgen. Begrijpelijk, want wij reageren vanuit onszelf. Wij zien de
dingen door onze bril, vanuit onze eigen levensgeschiedenis, vanuit wat wij geleerd hebben over wat
kan of niet kan. Samen vooroordelen over mensen in armoede ontmaskeren, zien wij als een uitdaging voor de samenleving.
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1.2 Naar armoede kijken
Velen vinden dat armoede de schuld is van de mensen die ermee geconfronteerd worden, waardoor
de dialoog moeilijk tot onmogelijk wordt. Zo wordt vaak dit beweerd:

1

“Voor wie echt wil werken, is er zeker werk te vinden. Willen ze wel werken?”
“Wie in de problemen geraakt, moet niet komen klagen.”
“Mocht ik zo leven, het zou ook niet lukken.”
Op het eind van de jaren zeventig ontwikkelde de Antwerpse socioloog Jan Vranken een verklaringsschema waarbij hij vier armoedemodellen onderscheidt. Het zijn vier manieren waarop wij naar
mensen in armoede kijken en waarbij de oorzaken geduid worden. Deze vier verklaringsmodellen
maken het mogelijk om beleidsmaatregelen op hun uitgangspunten te toetsen. Belangrijk is wel om
voor ogen te houden dat deze modellen een ‘ideaaltypische opdeling van de werkelijkheid’ geven
en niet zomaar eenduidig herkenbaar zijn. Het schema geeft ook niet weer hoe wij individueel en
concreet met armoedesituaties kunnen omgaan.

Individu

Maatschappij

Schuld (intern)

Ongeval (extern)

Individueel schuldmodel

Individueel ongevalmodel

Maatschappelijk schuldmodel
of Structureel model

Maatschappelijk ongevalmodel
of Conjunctureel model

Bron: Een kijk op armoede en beleid. Adventscampagne Welzijnszorg 1995, pp. 17-18
1.2.1 Individueel schuldmodel
Sommigen leggen de schuld van armoede bij de mensen zelf. In de volksmond heet het dat ‘de arme
lui is’, ‘zijn geld verkwist’ of ‘weigert zich behoorlijk te gedragen’. In dat geval spreken wij over het
individueel schuldmodel. Vanuit deze visie laat je mensen in armoede gewoon aan hun lot over of ga
je over tot dwingende actie: disciplinering, verplichte integratie of verwijdering uit de maatschappij.
Zo wil men de ‘hinder’ die mensen in armoede door hun eigen schuld aan de maatschappij
veroorzaken, beperken of ongedaan maken.
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1.2.2 Individueel ongevalmodel
Anderen tonen iets meer begrip voor wie arm is. Ze wijten de armoede aan situaties die iemand
buiten zijn wil overkomen, zoals ziekte, een handicap of het overlijden van een kostwinner in het
gezin. Volgens dit individueel ongevalmodel hebben mensen in armoede tegenslag gehad in hun
leven. Als maatschappij of als individu heb je dan de plicht om ze te helpen.

1

1.2.3 Maatschappelijk ongevalmodel (conjunctureel model)
Armoede heeft volgens dit model maatschappelijke oorzaken en is niet in de eerste plaats aan
de mensen zelf te wijten. Armoede wordt voor een belangrijk deel bepaald door economische en
sociale ontwikkelingen in de samenleving. Die kunnen niet vanuit zogenaamde individuele tekorten
of tegenslagen verklaard worden. De kans bestaat dat plotse veranderingen in de maatschappij
slachtoffers maken (o.a. economische crisis, automatisering waardoor bepaalde beroepen overbodig
worden, migraties van arbeidskrachten maar ook van bedrijven, oorlogen). Wie op die manier naar
armoede kijkt, hanteert bewust of onbewust een maatschappelijk ongevalmodel. Hierbij veronderstelt
men dat zodra de maatschappelijke situatie weer ‘normaal’ wordt, de armoede verdwijnt.
In afwachting moet de maatschappij een opvangsysteem uitwerken.
1.2.4 Maatschappelijk schuldmodel (structureel model)
Toch kunnen wij met het vorige model niet uitleggen waarom er ook in periodes met een goede
economie armoede blijft bestaan. Volgens de structurele benadering zit armoede ingebakken in onze
maatschappij. Meer nog. Armoede zou zelfs ‘positieve functies’ vervullen in onze maatschappij omdat
ze bijvoorbeeld het vuile, onaantrekkelijke en laagbetaalde werk voor haar rekening neemt. Mensen
in armoede vormen ook een ‘afzetmarkt’ voor tweedehandsgoederen of producten van slechte
kwaliteit. Bovendien vervullen ze een morele functie: ze dienen als voorbeeld om anderen op het
rechte pad te houden of ze bevestigen het sociaal gevoel van beter gegoeden die hen helpen met
giften, voedselpakketten enzovoort.
Enkel het maatschappelijk schuldmodel of structureel model geeft een afdoende verklaring voor het
bestaan van armoede in onze maatschappij. Immers, ook in terugkerende tijden van voorspoed en
welvaart verdwijnt armoede niet noodzakelijk. Wij zullen het armoedeprobleem pas oplossen als alle
lagen van de bevolking zich bewuster worden van de realiteit waarin mensen in armoede leven.
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Hoofdstuk 2
Harde cijfers over armoede

2

Cijfers over armoede in Vlaanderen zeggen zeker niet alles. Toch geven ze ons een idee over het
aantal mensen dat in armoede moet leven en wat daarvan de oorzaken zijn. Hierna bekijken wij de
armoedecijfers voor de verschillende levensdomeinen die verderop in deze publicatie belicht worden.
Dat doen wij op basis van de Vlaamse Armoedebarometer2 , die in maart 2011 voor het eerst verscheen. Uit de Armoedebarometer blijkt dat iets minder dan een op de acht Vlamingen in 2009
moest zien rond te komen met een inkomen onder de armoederisicodrempel3 . Dat komt overeen
met ongeveer 730.000 mensen. Alleenstaanden, eenoudergezinnen en oudere koppels lopen een
hoger risico op armoede. Bijna drie op de tien eenoudergezinnen leven van een inkomen onder de
armoederisicodrempel.

2.1 Opvoeding
In 2009 woonde 11 procent van de Vlaamse kinderen en jongeren (0-17 jaar) in een gezin met
een inkomen onder de armoederisicodrempel. Dat komt overeen met ongeveer 140.000 kinderen
en jongeren. Het maandinkomen van het gezin, de opleiding en de arbeidssituatie van de ouders,
de ontwikkeling van de kinderen, de huisvesting en de gezondheidssituatie van de gezinsleden zijn
de criteria om na te gaan hoeveel kinderen geboren worden in gezinnen in armoede. Een gezin
wordt als kansarm beschouwd als het op minstens drie van die criteria zwak scoort. In 2009 was dat
het geval bij 5.424 geboortes of 8,3 procent van het totaal aantal geboortes in Vlaanderen. In
Brugge ligt dat percentage rond de 4 procent.

2.2 Onderwijs
2
http://www4.vlaanderen.be/
dar/svr/pages/2011-03-23armoedemonitor.aspx
3

Om zicht te krijgen op de
armoedesituatie van een land of
regio wordt gewoonlijk aangegeven hoeveel mensen moeten
rondkomen met een inkomen
onder de armoederisicodrempel. Deze drempel is bepaald
op 60 procent van het mediaan
netto beschikbare gestandaardiseerde huishoudinkomen
in een land of regio (in dit
hoofdstuk hebben wij het over
de Vlaamse armoederisicodrempel).
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Een goede opleiding vormt vaak de basis voor vast werk en een regelmatig inkomen.
Het armoederisico van mensen met een diploma hoger onderwijs ligt vijf keer lager dan
dat van mensen met hoogstens een diploma lager secundair onderwijs. Dat blijkt ook uit het feit dat
ongeveer de helft van de werkzoekenden in Brugge laaggeschoold is.

2.3 Arbeid
Als wij kijken naar de relatie tussen werk en armoede, blijkt het risico op armoede het hoogst te
liggen bij gezinnen waar geen van beide partners werkt. Maar liefst zeven op de tien mensen
van die gezinnen lopen een verhoogd risico op armoede.

2.4 Wonen
Bijna 17 procent van de Vlamingen - iets meer dan 1 miljoen mensen - leeft in een gezin waar
de woonkosten een zware last vormen voor het huishoudbudget. Maar ook energieverbruik neemt
dikwijls een flinke hap uit het budget. Wie voor zijn elektriciteit en/of aardgas niet meer terechtkan
bij een commerciële energieleverancier, is aangewezen op zijn netbeheerder. Die neemt in zijn rol
van sociale leverancier de levering van elektriciteit en/of aardgas over. Eind 2009 zaten 72.978
gezinnen voor elektriciteit bij hun netbeheerder en 50.721 voor aardgas.

2

2.5 Gezondheid
In de Vlaamse Armoedebarometer wordt aangegeven dat er een duidelijk verband bestaat tussen
iemands gezondheid en zijn sociaaleconomische situatie. In 2009 leefde 2 procent van de Vlamingen in een gezin dat het jaar voordien om financiële redenen minstens één keer een bezoek aan
de dokter of tandarts had moeten uitstellen. Dat percentage komt overeen met ongeveer 110.000
mensen.
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Hoofdstuk 3
De krachten van mensen in armoede

3

Mensen die in armoede leven, zijn mensen zoals iedereen. Allemaal hebben zij dezelfde hoop op
een goed gezinsleven, op werk, op een huis, een thuis, een goede gezondheid, een aangename
buurt om in te wonen... Allemaal hebben zij dezelfde bekommernissen. Maar door een gebrek aan
kansen en middelen is het leven van mensen in armoede totaal anders gelopen dan dat van de
gemiddelde burger. Zij krijgen te maken met gevoelens van uitsluiting, onmacht, gebrek aan kennis, negatief zelfbeeld, schaamte, schuld, moedeloosheid… Het valt tegelijk op dat tegenover die
negatieve gevoelens ook positieve krachten staan: solidariteit, overlevingsvaardigheden, doorzettingsvermogen, draagkracht, rechtuit en echt zijn, humor, creativiteit en leven voor de kinderen. In de
literatuur4 over armoede vinden wij een beknopte beschrijving van elk van die krachten.

3.1 Solidariteit
Mensen in armoede zijn vaak ongelooflijk solidair met anderen die het moeilijk hebben. Ze helpen
familie en vrienden zonder aarzelen en vaak ongeacht de gevolgen. Het is vanzelfsprekend voor
hen.

3.2 Overlevingsvaardigheden
Sommige mensen in armoede hebben overlevingsvaardigheden aangeleerd. Ondanks het gevoel
van schaamte en soms zelfs vernedering zoeken ze toch steeds naar oplossingen om de eindjes aan
mekaar te knopen: zwijgen bij de schuldbemiddelaar over inkomsten, zorgen dat je er als eerste bij
bent als er gratis kleding of voedsel uitgedeeld wordt, zwartwerken om de rekeningen toch te kunnen
betalen. Deze overlevingsvaardigheden zorgen voor veel vooroordelen. Maar vaak hebben mensen
in armoede geen andere keus. Het is belangrijk om door die keuzes heen te kijken en oog te hebben
voor hun kracht om te overleven.

3.3 Draagkracht
4

Lieven De Pril, Ik ben
iemand/niemand, Manteau,
2009, www.ikbeniemandniemand.be;
Frans Spiesschaert, Ervaringsdeskundige in armoede
en sociale uitsluiting. Een
inleiding tot de methodiek,
Acco, 2005
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Veel mensen in armoede slagen erin om ondanks chaos en zware moeilijkheden toch voort te doen.
Door de omstandigheden zijn ze soepeler geworden en passen ze zich snel aan. Voor mensen die
niet in armoede leven, moet alles zoveel mogelijk overzichtelijk zijn en onder controle.

3. 4 Rechtuit en echt zijn
Mensen in armoede zeggen de zaken vaak zonder omwegen. Ze wikken hun woorden niet. Door
bijvoorbeeld bij een hulpverleningsdienst op tafel te kloppen en de maatschappelijk werker eens
duidelijk de waarheid te zeggen, lukt het soms om papieren in orde te krijgen. Doordat ze geen
maatschappelijke status hoog te houden hebt, kunnen ze gewoon zichzelf zijn. Ze moeten geen
masker dragen.

3.5 Humor
Veel mensen in armoede hebben dikwijls een groot gevoel voor humor. Dat helpt hen om ook in
moeilijke omstandigheden overeind te blijven. Ze kunnen blijven lachen, genieten, feestvieren en zo
hun miserie even aan de kant schuiven. Daar putten ze kracht uit om verder te doen.

3

3.6 Creativiteit
Mensen in armoede zijn soms erg creatief en kunstzinnig. Ze leren creatief om te gaan met de middelen die ze hebben. Zo slagen mensen in armoede er meestal in om met de beperkte middelen die
ze hebben voor eten, elke dag een maaltijd op tafel te krijgen in hun gezin. Ze schilderen, schrijven
gedichten, zingen, boetseren, spelen toneel… Kortom, als ze de mogelijkheden en kansen krijgen om
hun talenten te tonen of verder te ontwikkelen, zijn mensen in armoede tot veel in staat.

3.7 Leven voor de kinderen
Mensen in armoede streven naar een betere toekomst voor zichzelf, maar ze willen vooral dat hun
kinderen het later beter hebben dan zij. Het gaat over een krachtige drijfveer die heel kenmerkend
is voor mensen die al een heel leven in armoede achter de rug hebben. Ze zijn bereid om zich erg
grote inspanningen te getroosten voor hun kinderen, al kunnen ze dat niet altijd waarmaken. Toch
ziet de buitenwereld vaak de inspanningen niet die mensen hiervoor leveren of het is moeilijk er de
juiste betekenis aan te geven. In de zorg voor anderen, in het bijzonder hun kinderen, worden ze
iemand. Dat gevoel is voor mensen in armoede van doorslaggevend belang. Al te vaak krijgen ze
door vooroordelen het gevoel dat ze niet belangrijk zijn, een niemand.
Getuigenissen van mensen in armoede tonen ons de positieve krachten die van hen uitgaan om
van dag tot dag te overleven. Wanneer al je levensdomeinen onder druk staan, is het niet vanzelfsprekend om in de chaos overeind te blijven en moedig door te gaan. Daarbij bieden de verenigingen die met mensen in armoede op weg gaan, kansen tot ontmoeting tussen mensen in armoede en
niet in armoede. Dat leren ons ook onderstaande verhalen van Angelino en Dominique.
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3

“Ons verhaal kan anderen weer moed geven”
Bij het overlijden van mijn schoonmoeder kwam de pastoor langs om de begrafenis te regelen. Hij wist
dat we in een financieel slechte situatie verzeild waren en vertelde over Ûze Plekke, een welzijnsschakel
op de parochie. Ûze Plekke wil een vereniging zijn waar mensen in armoede kunnen thuiskomen.
Mensen in armoede kunnen er nieuwe sociale contacten leggen. Ik kende de pastoor van toen ik mijn
plechtige communie deed en van toen we samen met de jeugdbeweging op kamp gingen. We babbelden een tijdje en er groeide een vertrouwensband tussen ons. Het werd een heel open dialoog, ook
over onze problemen. “Ga eens naar Ûze Plekke, je zult er van harte welkom zijn”, zei hij.
Naar de welzijnsschakel gaan en er bij onbekenden ‘onze vuile was buitenhangen’, dat zagen we de
eerste dagen niet zo zitten. Maar na een gesprekje met mijn vrouw en mijn kinderen hakte ik de knoop
toch door. Met een klein hartje gingen we naar de eerste bijeenkomst. Op het einde van de avond
waren we blij dat we deze stap gezet hadden. Tot nu toe hebben we het ons nog niet beklaagd. Ik
voel me nu helemaal niet meer te min om over de periode te praten toen we uit ons huis gezet werden
en naar het OCMW moesten gaan. We hadden op dat moment voor het eerst geen dak boven het
hoofd met ons gezin. Gedurende drie maanden moesten we iedere avond een nieuwe plek zoeken
om te kunnen overnachten. We hebben zelfs een nacht in onze auto doorgebracht.
Eigenaars wilden niet dat een ‘arm gezin’ met vier kinderen hun huis ging huren. We hebben toen alle
jeugdherbergen in de buurt afgedweild. Een teruggave van de belastingen was de enige positieve
noot in die ellendige toestand. Gelukkig heeft God ons op dat moment bijgestaan en ervoor gezorgd
dat we elke nacht een bed hadden en dat de kinderen niks te kort kwamen. Het was een hele opluchting om iedere keer weer een slaapplaats te vinden voor onze kinderen. Op die manier konden we ze
ook bij ons houden. Anders was dat niet gelukt.
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Eén ding is zeker: zonder volharding raak je nooit uit zo’n situatie. Na lang nadenken hebben we de
moeilijke stap naar het OCMW gezet, omdat we moesten toegeven dat die hulp echt nodig was als
we wilden overleven. We vroegen ook schuldbemiddeling aan. We waren uiteindelijk op de onderste
trede van de samenleving aanbeland. Ûze Plekke hielp ons deze zeer moeilijke periode overbruggen
en zo bleven we op het juiste spoor. Het was belangrijk dat we met andere mensen over onze problemen konden praten. Bij onze ouders konden we niet meer terecht voor raadgevingen, want die zijn
intussen overleden. Volharding, veel laten en vast werk hebben zijn heel belangrijk. Na drieënhalf jaar
schuldbemiddeling mogen we zeggen: “Bedankt OCMW en bedankt Ûze Plekke!” We zijn hen dankbaar voor hun steun in deze moeilijke periode. Ik werk nu al een drietal jaar bij de groendienst van de
stad Brugge. Dat bevalt me heel goed, al had ik niet de juiste opleiding. Maar dat gaf niet, want bij de
stad hadden ze begrip voor onze situatie.
Nu het beter gaat, zijn we niet van plan om Ûze Plekke achter ons te laten. De mensen van Ûze Plekke
zijn vrienden voor het leven geworden, die verlaat je niet zomaar! De ervaringen die we opgedaan
hebben, kunnen we nu aan anderen doorgeven. We blijven bij Ûze Plekke om andere mensen te kunnen bijstaan en hen te laten delen van onze ervaring.
Ûze Plekke blijft voor ons belangrijk, zelfs al gaat het nu beter met ons. Ons verhaal met Ûze Plekke
kan anderen weer moed geven. In de periode dat je echt armoede kent, kom je nergens, sluit je je op:
geen terrasje, geen pretpark, geen contacten... Maar dankzij Ûze Plekke hebben we toch veel dingen
kunnen doen waar we anders niet toe gekomen zouden zijn. Het is niet altijd helemaal gratis, maar
de vereniging zorgt er wel voor dat het voor iedereen financieel haalbaar blijft. Tot op de dag van
vandaag hebben we zeker geen spijt gehad dat we ooit naar de pastoor geluisterd hebben.
Angelino M.
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“Vroeger was ik rijk en had ik voor niets tijd…”

3

Na veel omzwervingen ben ik een hele tijd geleden in Brugge komen wonen. Ik moest gaan eten bij
Poverello, omdat het daar goedkoop was. In het inloophuis ’t Sas leerde ik een ervaringsdeskundige
in armoede en sociale uitsluiting kennen. Zij vertelde mij over Wieder, een vereniging voor mensen in
armoede. “Misschien is dat wel iets voor jou”, zei ze. “Daar zul je anderen leren kennen die in dezelfde
situatie zitten als jij: bij hen zul je steun vinden.”
Bij Wieder was ik niet meer alleen als arme. Ik voelde mij er op mijn gemak. Vroeger trok ik als zelfstandig marktkramer rond met groenten en fruit. Mijn vrouw hield de winkel open. Ik werkte 110 uur
per week en mijn vrouw tot 85 uur. Eigenlijk was ik miljonair en kon ik genieten van alle leuke dingen in
het leven. Maar ik kwam in een echtscheiding terecht en belandde in de armoede.
Veel mensen uit mijn onmiddellijke omgeving hebben mij toen ontgoocheld. Ik was gefrustreerd en
vond dat ik onterecht behandeld werd. Ik bleef met de schulden van de zaak achter en was met één
pennentrek zomaar eventjes 167.000 euro armer. Mijn ex kreeg het appartement en de kasbons, en
daar zat ik dan! Mijn schaamte heb ik moeten overwinnen. Ik zocht een plaats in een opvangtehuis
voor mannen en zwierf daarna zes maanden als clochard door Frankrijk. Het geld dat ik als seizoenarbeider had verdiend, gebruikte ik voor een treinticket van Parijs naar Oostende. Daar heb ik
nog acht jaar in een opvangtehuis voor mannen gewoond. Ik had werk gevonden, maar mijn toenmalige baas ging failliet. Daardoor verloor ik mijn werk.
Ik ben daarna in een heel zware depressie terechtgekomen en naar Brugge verhuisd. Gelukkig vond
ik er een kamertje voor slechts 150 euro per maand. Vijf jaar heb ik bij de ‘sociale gevallen’ gewoond.
Ik wist van mezelf wie ik was en ik kende de krachten die in mezelf zaten. Zo ben ik geworden wie
ik nu ben. Na mijn echtscheiding was ik radeloos en het jaar dat mijn vader gestorven is, ging het
weer bergaf. Ik had het gevoel dat niemand me steunde en dat ik er helemaal alleen voor stond,
zonder vrienden en uitgestoten door mijn familie. Ik was ook te trots om hulp te vragen aan wie dan
ook. Waarschijnlijk houdt dat verband met mijn verleden als zelfstandige. Ik voelde dat mijn opdracht
erin bestond om mijn trots te overwinnen. Daarvoor heb ik mij ook in een psychiatrisch centrum laten
behandelen.
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Het was een periode waarin ik veel boeken las. En in een zelfhulpgroep kreeg ik de kans om aan
mezelf te werken. Mijn familie en vrienden hebben me nooit financieel gesteund, al was er af en toe
eens iemand die me iets toestak. Door de kleine huurprijs van het kamertje heb ik in die jaren 300 euro
meer per maand kunnen afbetalen. Na dertien jaar waren al mijn schulden eindelijk afbetaald. Maar
toen had ik nog niks. Ik heb de huur van dat kamertje opgezegd omwille van de vele zelfmoorden die
er in dat centrum gebeurden. Daarna ben ik opgenomen in een ziekenhuis in Brugge. Met de hulp
van mijn arts kon ik dan een kamertje huren bij Beschut Wonen. Ik moest wel een lening aangaan om
een kast en een bed te kopen. Zo ben ik daar nog vier jaar gebleven. Met het geld dat ik in die tijd
spaarde, kon ik mijn sociaal appartement inrichten. Ik ben toen ook bij het OCMW gaan aankloppen voor budgetbeheer. Zo beschermde ik mezelf tegen mogelijke valstrikken, want ik wist dat ik vlug
mensen centen leende en dat anderen daarvan profiteerden. We zijn nu vier jaar later en ik zit nog
altijd in budgetbeheer. Ik heb dat zelf gevraagd. Uit die regeling stappen hangt dus volledig van mij
af. Maar ik ben nog niet klaar om alles zelf te regelen, ik laat me dus graag helpen.

3

Nu doe ik vrijwilligerswerk in een sociaal-economieproject en verdien er 1 euro per uur mee. Ik ben
ook actief binnen Wieder, een vereniging waar armen het woord nemen. Daarnaast ben ik lid van
ATD Vierde Wereld en ga ik geregeld mee naar de volksuniversiteit van deze beweging. Een ander
engagement voor mij is dat van vrijwilliger bij de oppasdienst van een ziekenfonds. Als lid van Wieder
kan ik andere mensen in armoede onmiddellijk begrijpen. Dat beschouw ik als mijn meerwaarde.
Omdat ik zelf in de armoede geleefd heb, kan ik de problematiek van andere mensen heel goed
begrijpen en aanvoelen. Ik kan ze op de goede weg proberen te zetten. Het is niet omdat je arm bent,
dat je geen mens meer bent.
Vroeger was ik rijk en had ik voor niets tijd. Nu ben ik arm en heb ik meer tijd om met mensen contact
te hebben. Omdat je zelf veel geleden hebt, besef je dat lijden zinvol kan zijn.
Dominique A.

19

4

20

Hoofdstuk 4
Hoe ATD Vierde Wereld de aanzet
gaf tot ‘Brugge Dialoogstad’
De Brugse medestandersgroep van ATD Vierde Wereld5 maakt deel uit van een internationale beweging die in 1957 werd gesticht door de Franse priester Joseph Wresinski. ATD Vierde Wereld is in
Brugge actief sinds 1984. In de jaren negentig nam de medestandersgroep deel aan verschillende
werkgroepen van het toenmalige Sociaal Impulsfonds. De vereniging ijverde toen onder andere voor
de oprichting van een inloophuis, een laagdrempelig huis waar mensen in armoede konden binnenlopen voor een kopje koffie, een kom soep, een krant, om zich te wassen of gewoon voor een babbel.
Met het inloophuis ’t Sas heeft Brugge intussen zo’n ontmoetingsplek voor mensen in armoede. Onder
impuls van ATD Vierde Wereld kreeg de dialoog-aanpak ook gaandeweg gestalte op lokaal vlak.
Toen bekend raakte dat Brugge in 2002 Culturele Hoofdstad van Europa zou worden, rees bij de
medestanders meteen de vraag: ‘Wat kan dat betekenen voor mensen in armoede?’ Zij waakten er
mee over dat ook armoede in het programma zou opduiken. Een hoogtepunt tijdens dat cultuurjaar
was de Solidariteitsdag in mei 2002 met optredens en getuigenissen in het toen pas geopende Brugse
Concertgebouw. En op 17 oktober 2002, tijdens de jaarlijkse Werelddag van Verzet tegen Extreme
Armoede, kwamen uit heel België mensen in armoede met hun verenigingen naar Brugge.

4

Sterk door bondgenoten
Vandaag zijn naast ATD Vierde Wereld en inloophuis ’t Sas ook Integraal, Meersenhuis Onthaal,
Oarm in Oarme, Ûze Plekke en Wieder actief op het terrein van armoedebestrijding in Brugge. In de
loop van 2009 vroeg de medestandersgroep van ATD een speciale gemeenteraad waar het uitsluitend over armoedebestrijding zou gaan. Dat voorstel werd door de verschillende armoedeorganisaties enthousiast onthaald en mondde op 1 december 2010 uit in ‘Brugge Dialoogstad’. Voor het eerst
was er sprake van een echte dialoog tussen beleidsmakers en mensen in armoede. Er werd gesproken
maar vooral ook geluisterd. Het werd een dialoog die mensen deed groeien. De werkgroep ‘Brugge
Dialoogstad’ zag het levenslicht als een samenwerkingsverband tussen mensen in armoede, hun verschillende organisaties en medewerkers van het lokaal bestuur. Binnen dit overleg is de stem van de
mensen zelf van essentieel belang. Zo heeft het lokaal bestuur een duidelijk aanspreekpunt om inhoud
te geven aan het armoedebeleid in Brugge.
5

‘Brugge Dialoogstad’ is een breed platform van organisaties en beleidsmakers die elkaar gevonden
hebben op het terrein van armoedebestrijding. In de folder Armoede op de kaart stellen
de armoedeverenigingen die deel uitmaken van dit overlegorgaan, zich voor. (zie bijlage 2)

De afkorting ATD staat voor
‘All Together for Dignity’ en
‘Agir Tous pour la Dignité’. In
het Nederlands betekent dat
vrij vertaald ‘Allen samen in
de weer voor waardigheid’.
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Hoofdstuk 5
Dialoog werkt!
5.1 De kracht van de dialoog
Heel vaak zien mensen in armoede geen uitweg uit het kluwen waarin ze verstrikt zitten.
De communicatie schiet tekort, ze missen informatie die ze nodig hebben. Er is nood aan mensen die
hen op een eenvoudige manier de weg kunnen wijzen en indien nodig met hen mee op weg kunnen
gaan. Niet betuttelend, maar wel vanuit een gevoel van respect.

Armoede
Onderwijs

Cultuur

Gezin

Huisvesting

5
Gezondheid

Arbeid en tewerkstelling

Sociale contacten

Inkomen en schulden

Justitie

Welzijn

Bron: www.armoede-in-zicht.be

6

http://www.kbs-frb.be/uploadedFiles/KBS-FRB/Files/
NL/PUB_0666_Synthese_Algemeen_verslag_armoede.
pdf
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Bovenstaande illustratie toont ons dat armoede meer is dan een tekort aan geld. Mensen die in armoede leven, geven aan dat een laag inkomen vaak niet het ergste is. Erger is het dagelijkse gevoel
dat je overal uitgesloten wordt, dat je niet mag meedoen. Armoede heeft een grote invloed op je
gezondheid, op je sociale contacten, soms ook op de opvoeding en ontwikkeling van je kinderen.
Een goede gezondheid en een sociaal netwerk kun je deels ‘kopen’. Maar opgroeien in armoede
betekent zowel materiële als sociale uitsluiting. Zo blijkt bijvoorbeeld dat kinderen uit gezinnen in armoede minder lid zijn van een sportclub of minder deelnemen aan andere vrijetijdsbesteding, minder
gebruikmaken van de medische zorg, ongezonder leven en vaak geen voortgezet onderwijs volgen.
“Armoede overkomt je en ontneemt je alles: een huis, bezittingen,
een gezin, werk, gezondheid, maatschappelijke waardering…”

Als wij willen dat de levensomstandigheden van mensen in armoede verbeteren, dan moeten zij de
kans krijgen om in dialoog te gaan met diensten en organisaties. Deze dialoogmethode werd voor
het eerst toegepast in 1994 bij de opmaak van het Algemeen Verslag over de Armoede6. Immers,
alleen wie armoede en sociale uitsluiting zelf ervaart, weet met welke problemen en knelpunten je in
het dagelijkse leven geconfronteerd wordt.
De concrete ervaringen van mensen in armoede vormen het vertrekpunt voor deze dialoog. Via
gesprekken zoek je samen naar oplossingen en maatregelen die tot een daadwerkelijke verbetering
van de levensomstandigheden van mensen in armoede kunnen leiden. Dat maakt van de dialoogmethode een proces van lange duur, waarbij mensen in armoede op hun eigen tempo, zonder druk
van buitenaf, het beleid mee vorm kunnen geven.
Om te verstaan wat de kracht van de dialoog is, halen wij er de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens7 bij. Wij richten onze aandacht in het bijzonder op artikel 19 dat gaat over het recht
op vrije meningsuiting.
“Ieder mens heeft recht op vrijheid van mening en meningsuiting. Dit recht
omvat de vrijheid om zonder inmenging een mening te koesteren en om door alle
middelen en ongeacht grenzen inlichtingen en denkbeelden op te sporen, te
ontvangen en door te geven.”

5

De vrijheid van ieder mens om een mening te hebben en die met anderen te mogen delen, is een
mensenrecht dat nog steeds in veel landen met de voeten getreden wordt. Artikel 19 zegt ons ook
dat iedereen recht op inspraak heeft, want dat houdt net in dat je je eigen mening kan en mag
geven. Het recht op inspraak brengt ons dan weer tot het recht op participatie. Wie participeert,
voelt zich betrokken, is geïnformeerd, denkt mee en beslist mee.
Door mensen inspraak te geven en te laten participeren,
wordt hun maatschappelijke betrokkenheid groter.
Niet iedereen in onze samenleving is bekend met de uitgangspunten en de krachten van de dialoog.
Vaak genoeg ontstaan er verhitte maatschappelijke discussies of wordt iemands inbreng zo beoordeeld dat er geen samenspraak meer mogelijk is. Dialoog betekent dat wij op een andere manier
met elkaar in gesprek leren gaan. Anders dan bij een discussie gaat het er bij de dialoog niet om te
willen winnen. Tijdens het gesprek kunnen verschillende waarheden naast elkaar komen te staan.
Wie in dialoog treedt, luistert met respect, stelt vragen om de andere mening beter te leren kennen
en onderneemt pogingen om zich in de visie van de ander te verplaatsen. Ieders bijdrage wordt als
belangrijk beschouwd. Zo kunnen nieuwe ideeën ontstaan die gedeeld en gedragen worden door
alle partijen. Van daaruit groeit een consensus over welke acties er nodig zijn.
Participatie is voor mensen in armoede geen gemakkelijke opgave. Te vaak hebben zij gehoord dat
hun inbreng niet belangrijk is, dat zij er niet genoeg van afweten en dat er andere mensen zijn die
het voor hen zullen oplossen. In veel gevallen zijn ze dichtgeklapt en hebben ze zich teruggetrokken
in hun eigen leefwereld. Participatie via de dialoogmethode geeft mensen de kans om wel als volwaardige gesprekspartner beschouwd te worden.

7

zie bijlage 1 voor de
verschillende mensenrechten
23

Bovenstaande visie vormde het uitgangspunt van de dialoogtafels die op
1 december 2010 in het stadhuis van Brugge plaatsvonden. Dat dialoogmoment,
een initiatief van ‘Brugge Dialoogstad’ 8, toonde aan hoe je vanuit de basis - met
een sterke inbreng van belangengroepen en welzijnsorganisaties - tot doeltreffende beleidsbeslissingen kan komen. Maar de keuze voor een dialoog vraagt wel
een volgehouden inspanning van iedereen. ‘Brugge Dialoogstad’ bracht op
1 december 2010 heel wat knelpunten en drempels aan het licht op volgende
terreinen: informatie, inspraak en participatie - vooroordelen en uitsluiting opvoeding – onderwijs - arbeid - cultuur en vrije tijd - wonen - gezondheid.
Per dialoogtafel brengen wij hierna een samenvatting van deze boeiende
uitwisseling, met daaraan gekoppeld de concrete beleidsaanbevelingen.

5.2 Informatie, inspraak en participatie

5

Ieder van ons moet de kans krijgen om over uiteenlopende maatschappelijke thema’s zijn persoonlijke
mening te geven. Alleen zo krijgt inspraak gestalte. Maar dat op zich is niet voldoende. Wij moeten
ook komen tot een daadwerkelijke participatie van mensen in armoede. Mensen moeten actief
betrokken worden en geïnformeerd zijn, zodat ze kunnen meedenken en meebeslissen. De Universele
Verklaring van de Rechten van de Mens waarborgt dat recht.
Drempels en knelpunten
Mensen in armoede zijn veelal afgesloten van informatie- en communicatiekanalen. Zowel algemene
als specifieke beleidsinformatie bereikt hen niet of onvoldoende. De samenleving gaat er te veel van
uit dat ‘alles geweten is’. Het is belangrijk dat mensen correcte en heldere informatie krijgen – zowel
mondeling als schriftelijk – zonder te veel doorverwijzingen en niet te versnipperd. Het beleid moet
van zijn kant ook voortdurend de vinger aan de pols houden van wat de mensen bezighoudt, wat
hun problemen zijn. Dat geldt in het bijzonder voor mensen die het moeilijk hebben in onze samenleving.
Wie correct en helder wil informeren, stelt zich eerst deze vragen:
• Wie wil je bereiken? Wat wil je meedelen? Met welk doel?
• Is de taal voldoende eenvoudig?
• Is de informatie getoetst aan mensen in armoede?
• Zitten er geen vooroordelen in de tekst?
• Komt er een voldoende luisterbereidheid uit naar voren?
• Is de informatie respectvol opgesteld?

8

www.brugge.be/bruggedialoogstad
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• Is er rekening gehouden met het tempo van mensen in armoede?

• Waar moet de informatie te verkrijgen zijn?
• Is alle informatie op één plaats beschikbaar?
• Wordt erop gelet dat mensen niet van het kastje naar de muur gestuurd worden?
Werken aan participatie veronderstelt een andere manier van denken. Een beleid heeft er alleen
maar bij te winnen als alle bewoners, ook mensen in armoede, bij beslissingen betrokken worden.
Beleidsmakers die participatie ernstig nemen, zijn luisterbereid en leggen minder de nadruk op wat
ze zelf gerealiseerd hebben. Participatie steunt op een volledige openheid van alle partijen. Zo
ontstaat er een goede communicatie met respect voor ieders mogelijkheden, voor ieders grenzen,
voor ieders tempo, en voelen mensen zich aanvaard. Het gaat erom mee te tellen, zich gewaardeerd
te weten en zich meer maatschappelijk betrokken te voelen.

BELEIDSAANBEVELINGEN
• Als laagdrempelig en open huis moet het Sociaal Huis een luisterend oor bieden aan de
bezoeker. Zeker voor mensen in armoede is het belangrijk dat ze oplossingen aangereikt
krijgen voor hun problemen.

5

• De personeelsleden en vrijwilligers van het Sociaal Huis moeten een brede waaier van
begrijpbare informatie aanbieden. Vanuit hun deskundigheid en met een begripvolle
houding kunnen zij wegwijzers zijn voor mensen die vragen hebben.
• Het beleid moet investeren in de opleiding van personeelsleden en vrijwilligers als het gaat
over hoe ze respectvol kunnen omgaan met mensen in armoede. De verenigingen die
werken met mensen in armoede kunnen hierin een goede leerschool zijn (stages,
contacten…). Een ervaringsdeskundige in armoede en sociale uitsluiting zou het team van
het Sociaal Huis vernieuwende inzichten kunnen bijbrengen op het terrein van
armoedebestrijding.
• Participatie start al van bij de beleidskeuzes, de uitwerking ervan in regelgeving en
procedures, en de opmaak van de nodige documenten. Het is noodzakelijk dat mensen
in armoede en hun bondgenoten van bij het begin bij dat proces betrokken worden. Dat
kan leiden tot maatwerk waar iedereen baat bij heeft.
• Het beleid moet niet enkel oog hebben voor de grote lijnen en projecten, maar evenzeer
voor de gewone verzuchtingen van mensen die soms grote ongemakken veroorzaken.
Zulke kleine knelpunten mogen niet leiden tot verzuring.

25

5.3 Vooroordelen en uitsluiting
Aandacht vragen voor mensen in armoede is niet vanzelfsprekend. Er bestaan immers heel wat
vooroordelen.
Drempels en knelpunten

5

Armoede is een maatschappelijk probleem. Wie in armoede geboren wordt, wie door ziekte of
ongeval in zijn bestaan wordt geraakt of wie geconfronteerd wordt met zware gezinsproblemen
krijgt minder kansen. Velen vinden dat armoede de schuld9 is van de mensen die ermee geconfronteerd worden, waardoor de dialoog moeilijk tot onmogelijk wordt. Anderen vinden dat armoede
de schuld is van de manier waarop de economie werkt en van de maatschappelijke druk. Maar we
vergeten veelal dat niet iedereen meekan in onze sterk prestatiegerichte samenleving. Armoede
bestaat. Het gaat om veel meer dan een individueel probleem. Het hoort niet thuis in een menswaardige en warme samenleving. Daarom is het ontzettend belangrijk dat mensen in armoede
kunnen samenkomen, het woord kunnen nemen, gehoord worden en strijden tegen de mechanismen
die sociale uitsluiting veroorzaken. Organisaties die met mensen in armoede werken, kunnen een
schakel zijn naar het beleid. Armoede tast mensenrechten10 aan: gelijkwaardigheid van ieder mens,
recht op arbeid, recht op informatie, recht op wonen, recht op onderwijs, recht op cultuur, recht op
gezondheid… Ieder mens heeft dus recht op een menswaardig bestaan. Maar in de praktijk wordt
er zeer veel gediscrimineerd en vaak gebeurt dat op basis van vooroordelen. In het verslag ‘Brugge
Dialoogstad’ vinden wij daarvan belangrijke getuigenissen.
Mensen in armoede ervaren dagelijks uitsluiting en discriminatie op verschillende vlakken:
• huisvesting: betaalbaarheid, borgstelling, kwaliteit;
• gezondheid: psychisch, lichamelijk, uitstel van preventieve zorg en noodzakelijk bezoek
aan dokter, tandarts, logopedist… met nog grotere gezondheidsproblemen tot gevolg;
• vrijetijdsbesteding en cultuurparticipatie;
• onderwijs en opvoeding: belangrijke zorg van ouders dat hun kinderen het beter hebben
dan zij, een diploma behalen, meer kansen hebben op werk en op slagen in
de samenleving.
Ook etnisch-culturele minderheden zijn kwetsbare groepen die kansen moeten krijgen om in te
burgeren. Niet enkel de kinderen en jongeren, maar ook de ouders moeten mogelijkheden krijgen
om maatschappelijk geïntegreerd te worden. Inburgering moet groeien door volledig te kunnen
deelnemen aan het maatschappelijke leven.

9
zie hoofdstuk 1 voor de
verschillende schuldmodellen
10

zie bijlage 1 voor de
verschillende mensenrechten
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“We waren eindelijk samen, maar illegaal…”
Ik ben mama van drie kinderen. Ik kom uit Armenië. Mijn man is gestorven in Rusland, het land waar
ik toen met hem en mijn kinderen woonde. Na zijn overlijden moest ik samen met mijn jongste zoon
naar België vluchten. Hij was toen acht jaar oud. Mijn twee oudere meisjes, van twaalf en vijftien jaar,
konden niet mee. Zij gingen met onze vrienden naar Oekraïne. Mijn zoon en ik kwamen in 2001 in
België aan. We werden toegewezen aan een opvangcentrum. Daarna kwamen we in een kleine studio
in Brugge. Onze procedure liep... We werden ‘illegaal’.
Ik kwam als moeder met veel pijn… Mijn man was dood, mijn meisjes ver weg. En ik wilde een toekomst voor mijn kinderen. In juni 2003 kwamen mijn twee dochters ook naar België. We waren eindelijk
samen, maar ‘illegaal‘…
We maakten een geweldig moeilijke tijd door. Mijn kinderen leerden Nederlands op school.
De aankoop van de schoolbenodigdheden was duur. Ik had geen inkomen. Ik moest werk zoeken. Ze
gingen naar de welzijnsschakel Integraal voor de zomerschool en de huiswerkbegeleiding. Soms liepen
mensen van ons weg. We waren immers vreemdelingen…

5

Toen we in het OCMW hulp vroegen, kregen we als enige antwoord:”Jullie zijn illegalen, we kunnen
niets aan jullie geven.” We kregen geen Buzzy Pazz voor de bus… We waren ‘illegalen’...
Heel wat afstanden moesten we te voet doen. We moesten naar Brussel voor ons dossier.
We hadden geen geld voor treintickets.
Mijn oudste dochter wilde zo graag studeren. Ze kreeg geen kans. Ze moest mij helpen. We wilden
overleven. Ik was ziek. Eerste diagnose: hepatitis. De dokter in het ziekenhuis verwees me door naar
de huisarts. Ik kon de dokterskosten niet betalen. Ik bleek gelukkig geen hepatitis te hebben, maar
ik had te veel stress en werd daardoor ziek. Begin 2010 is mijn gezin geregulariseerd. We hebben
papieren. Ik voel me nog ziek. Ik voel me kapot van het leven in de ‘illegaliteit’… Zonder papieren,
zonder inkomen… Toch wil ik dank zeggen aan de mensen die ons gesteund en geholpen hebben.
Nona T.
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“Alleen raak je er niet uit”

5

Er is een woord
dat door mensen in armoede veel uitgesproken wordt
in de groep,
dat is het woord RESPECT.
Wij zijn wél iemand,
een mens zoals een ander,
wij zijn een vader of een moeder,
bezorgd om onze kinderen.
Waardigheid hebben wij niet zozeer
door altijd maar te krijgen,
maar door een diep respect voor ons.
Wij zijn geen sukkelaars.
Bron: Waar is iedereen?,
T’Hope, vereniging waar armen het woord nemen
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BELEIDSAANBEVELINGEN
• Diensten moeten iedereen met evenveel respect en begrip behandelen.
• Opleiding en informatie van administratief personeel over de omgang met mensen
in armoede, etnisch-culturele minderheden, mensen die illegaal zijn… is een noodzaak.
Zo kun je bijdragen tot een algemene mentaliteitswijziging.
• Bewust zijn van en rekening houden met de rechten van alle mensen en hun waardigheid.
• Bewust zijn van de beperkingen, maar ook van de kracht van mensen in armoede
en van de verenigingen die met hen op weg gaan.

5

• Luisterbereid zijn.
• Vooroordelen bestrijden.
• Sociale uitsluiting bestrijden en proberen te voorkomen.
• Ondersteunen van verenigingen waar armen het woord nemen en alle groepen
en initiatieven die werken met mensen in armoede.
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5.4 Opvoeding
Kinderen opvoeden is niet vanzelfsprekend en verloopt niet altijd even rimpelloos. Alle ouders, ook
ouders van gezinnen in armoede, doorlopen een leerproces. Dé perfecte ouder of hét perfecte
opvoedingsrecept bestaat niet. Ouders zijn de eerste verantwoordelijken voor de opvoeding van hun
kind. Zij weten vaak al intuïtief hoe ze een en ander moeten aanpakken. Dat neemt niet weg dat ze
zich onzeker kunnen voelen en heel wat vragen hebben. De samenleving is ingrijpend veranderd en
opvoeden lijkt moeilijker en complexer geworden.
Vandaag wordt er meer aandacht besteed aan opvoedingsondersteuning. Diverse initiatieven
proberen een aanbod te brengen dat voor iedereen bereikbaar is. Vooral bij ouders van kinderen in
armoede kan een goede ondersteuning een welkome hulp bieden. Vóór alles ijveren zij ervoor dat
hun kinderen het beter zullen hebben dan zijzelf. Maar hoe krijgen ze dat voor mekaar? Velen hebben dat nooit geleerd. Ze kunnen alleen maar doorgeven wat ze zelf meegekregen hebben. Ze hebben behoefte aan een laagdrempelig eerstelijnsadvies van waaruit ze, indien nodig, de stap kunnen
zetten naar verdere hulpverlening. Het is ook belangrijk om preventief te werken, zonder kwetsbare
ouders als ‘probleemouders’ te stigmatiseren.

5

“Er rust nog steeds een taboe op opvoeding. ‘Als je het niet alleen aankunt, heb je
gefaald’, denken veel ouders. Maar net door raad en begeleiding te vragen, neem
je je verantwoordelijkheid.”
Drempels en knelpunten
• Bij mensen in armoede ontbreken de mogelijkheden en de middelen om de ambities voor
hun kinderen waar te maken. Er zijn financiële en culturele drempels.
• De samenleving is geneigd te snel en te radicaal in hun gezinsleven in te grijpen.
Hulpverleners zien onvoldoende het totale plaatje, enkel het probleem waarmee ze
geconfronteerd worden. De mensen ervaren ook dat ze al te sterk gecontroleerd worden
of hulp opgedrongen krijgen, veel meer dan gezinnen die niet in armoede leven.
• Opvoedingsondersteuning vertrekt te weinig vanuit de eigen krachten van mensen in
armoede. Zij willen gehoord, begrepen en erkend worden. Hun grote inzet om hun
kinderen betere kansen te geven en hun vele andere kwaliteiten worden onvoldoende
positief bekrachtigd.
• Het bestaande aanbod aan ondersteuning is meestal niet afgestemd op kwetsbare
groepen. Er wordt onvoldoende rekening gehouden met hun specifieke vragen en
behoeften, hun eigen waarden en normen. Zij voelen zich een buitenstaander.
• Het opvoedingspakket zit veelal vervat in een vast stramien van formele contacten met
gevaar voor te sterke professionalisering. De stap naar een dienst of opvoedingswinkel
vormt op zich al een grote drempel, waardoor ze riskeren af te haken.
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BELEIDSAANBEVELINGEN
• Er is nood aan een laagdrempelige opvoedingsbegeleiding. De opvoedingswinkel, met
projecten zoals ‘babbelmama’s en -papa’s’ en infoavonden, biedt heel wat mogelijkheden
aan kansengroepen. Dat aanbod moet verder ondersteund en uitgebouwd worden.
• Het aanbod moet voldoende gericht zijn op mensen in armoede. Het aanleren van een
aantal vaardigheden die zich uitsluitend op ‘opvoeding’ richten, met een vooraf
afgebakend vast stramien, valt niet te rijmen met hun situatie. Dat moet worden aangepast
aan hun eigen leefwereld, wil men deze gezinnen dezelfde mogelijkheden op
ondersteuning bieden als de andere gezinnen. Dat verhoogt ook het gevoel effectief
geholpen te worden.
• Luisterbereidheid en inlevingsvermogen van hulpverleners, en inspraak van mensen in
armoede zijn essentieel. Investeren in de relatie met de ouders en de tijd nemen om na te
gaan wat zij wensen, resulteert op termijn in een goed onderling contact en een vruchtbare
samenwerking. Een ervaringsdeskundige in armoede en sociale uitsluiting kan hier een
belangrijke brugfunctie vervullen.
• Als organisaties en diensten met een ondersteuningsaanbod mensen in armoede willen
bereiken, zoeken ze bij voorkeur aansluiting bij hun leefomgeving. Het lijkt zeer waardevol
om een partnerschap tot stand te brengen tussen initiatieven voor opvoedingsondersteuning en verenigingen die op weg gaan met mensen in armoede. Het beleid kan hiertoe
een aanzet geven.

5

• Heel wat mensen in armoede zijn vragende partij om informatie en ondersteuning te
krijgen in een voor hen vertrouwde omgeving. Organisaties moeten daarom met hun
aanbod naar buiten treden, want naar een bepaalde dienst moeten gaan,
is vaak een (te) grote stap.

31

5.5 Onderwijs
Onderwijs is een belangrijke schakel in de armoedebestrijding. Slagen in je studies en een diploma
halen kan een hefboom zijn om uit de armoede te raken. Gezinnen in armoede moeten hiervoor
heel wat obstakels overwinnen. Veelal hebben de ouders zelf slechte schoolervaringen. Dat kan de
schoolloopbaan van hun kinderen negatief beïnvloeden. Kinderen uit arme gezinnen stoppen vaak
vroegtijdig hun studies, zonder de nodige opleiding.
• Al vanaf de kleuterklas lopen de kinderen het risico op uitsluiting. Sommige ouders zien
de noodzaak van het kleuteronderwijs niet in. Dat leidt tot een achterstand bij de start
van het eerste leerjaar.
• Sommige ouders hebben moeite met lezen en schrijven. Ze zetten hun handtekening
onder het rapport zonder de inhoud ervan te begrijpen.
• Zij worden niet aanvaard wegens hun kleding, hun voorkomen enzovoort.
• Zij zoeken excuses opdat de armoede niet zou ontdekt worden.
Het onderwijs krijgt vaak te maken met kinderen die opgroeien in armoede: rekeningen worden niet
betaald of de nodige uitrusting kan niet worden gekocht. Zodra directie en/of leerkrachten een
situatie van armoede op het spoor komen, nemen ze het best onmiddellijk contact op met de ouders.

5

Het decreet basiseducatie, dat de basis vormt voor het tweedekansonderwijs, verdient verdere
ondersteuning. Juiste, toekomstgerichte oriëntatie is voor de leerlingen en hun ouders noodzakelijk.
Het technisch onderwijs als toekomstgerichte richting moet binnen het secundair onderwijs zeker
als evenwaardige keuze gepromoot worden. Opleidingen die perspectief bieden op werk moeten
opgewaardeerd worden.
Het onderwijs krijgt te maken met een groeiende groep van mensen in (kans)armoede: alleenstaanden met opgroeiende kinderen, anderstaligen, etnisch-culturele minderheden… Allemaal
verdienen ze de nodige aandacht.
Drempels en knelpunten
• In het onderwijs wordt taalachterstand vastgesteld. Dat geldt zowel voor autochtone als
voor anderstalige kinderen in kwetsbare situaties, of voor kinderen waar thuis een andere
moedertaal wordt gebruikt. Zowel de leerkrachten, de zorgcoördinatoren als de
schooldirecties moeten voldoende aandacht besteden aan hoe deze leerlingen ondersteund kunnen worden, en hoe er samengewerkt kan worden met hun ouders en/of hun
leefomgeving.
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• Juiste en volledige informatie over de schoolkosten moet in een verstaanbare taal meegedeeld worden aan de leerling, zijn ouders of andere betrokkenen. Zo is er behoefte aan
een duidelijke communicatie over de mogelijkheden tot steun (o.a. school- en studietoelagen) voor de aankoop van studie- en ander materiaal, de nodige uitrusting…
• Leerkrachten deskundiger maken op het terrein van armoedebestrijding is een bijzonder
aandachtspunt. Dat moet al gebeuren binnen de opleiding van leerkrachten,
zorgcoördinatoren en alle andere betrokkenen.
• Het beleid moet organisaties ondersteunen die bijkomende zorg bieden, zoals het lokaal
overlegplatform en de centra voor leerlingenbegeleiding. Die kunnen in samenspraak
met de leerkracht, directie, zorgcoördinator en de ouders de nodige bijsturing bieden.
De drempel om van deze mogelijkheden gebruik te maken is soms veel te groot, door
onvoldoende informatie en door gebrek aan begeleiding.
• Het gebruik van moderne media kan leiden tot sociale uitsluiting. Computers en gsm’s zijn
duur, zowel in aankoop als in gebruik. Deze financiële drempel geldt eveneens voor
computercursussen, die nochtans essentieel zijn om de evoluties op het gebied van
hard- en software te kunnen volgen.

5
BELEIDSAANBEVELINGEN
• Ieder initiatief dat zich richt op de integratie van mensen in armoede verdient (financiële)
steun. Of het nu gaat over integratie in de buurt, op school, in de vrije tijd, op alle
levensdomeinen willen ook mensen in armoede erbij horen en meekunnen.
• Er is behoefte aan organisaties die bijkomende zorg bieden zoals het lokaal overlegplatform of initiatieven voor studie- en huiswerkbegeleiding (bv. De Katrol, ’t Scharnier,
welzijnsschakel Integraal…). Ook centra voor leerlingenbegeleiding zijn een belangrijke
schakel om, in samenspraak met de titularis, de leerkracht, de directie, de zorgcoördinator
en de ouders, de nodige bijsturing te bieden.
• Zorgen voor openbare computerlokalen met gratis internet voor iedereen én met de
mogelijkheid voor de gebruiker om gratis cursus te volgen op zijn tempo. Digitale bijscholing van ouders en leerlingen met aangepaste ondersteuning is nodig. Hierbij kan
een beroep gedaan worden op centra zoals Open School (basiseducatie), buurthuizen,
dienstencentra en verenigingen. Die hebben als grote voordeel dat de financiële drempel
laag is en dat ze op maat van mensen in armoede werken. Ook vermeldenswaard is het
programma ‘Digitaal.Talent@Gent’11 van Stad Gent, OCMW Gent en Digipolis om de
digitale kloof te dichten bij de inwoners in deze Vlaamse centrumstrad.

11

www.digitaaltalent.be
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5.6 Arbeid
Het recht op arbeid is een belangrijk onderdeel van het recht op een menswaardig bestaan. Werk
verzekert niet alleen een vast inkomen en dus een deelname aan een verantwoord niveau van materiële welstand. Arbeid en zinvol bezig zijn is ook een onmisbare bouwsteen voor de zelfverwezenlijking en het welzijnsgevoel van ieder mens. Voor het vormen van het zelfbeeld van de persoon,
voor het verwerven van maatschappelijke waardering en integratie, en voor het in stand houden
van sociale contacten is arbeid vaak een beslissende factor. Meer dan wie ook hebben mensen in
armoede drempels te overschrijden en knelpunten op te lossen bij het vinden en het uitoefenen van
arbeid. Dit zowel voor hun beroepsarbeid als voor hun vrijwilligerswerk.
Drempels en knelpunten
• Te dikwijls moeten mensen in armoede vechten tegen hardnekkige vooroordelen alsof zij
niet willen werken, alleen maar willen profiteren, onbekwaam zijn te werken of niet kunnen
omgaan met geld. Nochtans leeft bij hen even sterk als bij iedereen het verlangen en de
wil om te kunnen en te mogen werken. Ze willen een kans krijgen om te bewijzen dat ze
iets kunnen.

5

• Mensen in armoede hebben vaak een bochtig levensparcours afgelegd. Ze zijn daardoor
gaan twijfelen aan zichzelf (gevoelskloof) of hebben achterstand opgelopen in onderwijs
(kenniskloof), beroepsvorming (vaardigheidskloof) en sociale integratie (participatiekloof).
Meer dan wie ook hebben ze nood aan begeleiding om hun weg te vinden in een steeds
complexer wordende wereld. Nochtans blijken ze ook vechters om te overleven, zoeken
ze informatie op, zijn ze bereid tot bijscholing, blijven ze solliciteren voor werk, als ze maar
aangemoedigd en gesteund worden om de weg te vinden.
• Door te twijfelen aan zichzelf hebben mensen in armoede niet zelden een minderwaardigheidsgevoel (ze voelen zich daar niet thuis) en een angst voor het onbekende. Hierdoor
voelen ze zich niet altijd en overal op hun gemak (sociale schaamte). Bij het zoeken naar
werk zijn ze zich bewust van deze belemmering, maar ze willen graag (zelfs als vrijwilliger)
werken op het niveau van hun kunnen: zinvol werk op maat.
• Meerdere factoren, aan persoon en situatie gebonden, verhinderen mensen in armoede
een vlotte toegang tot werk: beperkte verplaatsingsmogelijkheden om de werkplaats
te bereiken, een beperkt sociaal netwerk om op terug te vallen (bijvoorbeeld voor
kinderopvang), gezondheidsproblemen (armoede maakt ziek) en te veel onverwachte
gebeurtenissen gooien hun leefschema geregeld overhoop.
Door bovengenoemde drempels en knelpunten liggen – zelfs bij vrijwilligerswerk – de arbeidsvoorwaarden voor mensen in armoede vaak te hoog: een te hoge werkdruk, onvoldoende tijd om zich
in te werken, vaak onderbetaald… Mensen met schulden krijgen minder arbeidskansen en mensen
die verblijven in een opvangcentrum, worden vaak zelfs voor interimjobs niet aanvaard. Wie gaat
werken, maakt bovendien nieuwe kosten (o.a. kinderopvang, vervoerskosten).
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Daarbij is er een bijzonder grote nood aan zinvolle tewerkstelling op maat van mensen die het
gewone werk niet meer aankunnen. Ook het aantal toegekende arbeidsplaatsen in de sociale
werkplaatsen is onvoldoende. Een armoedebeleid dat te eenzijdig inzet op arbeidsactivering, in het
bijzonder bij laaggeschoolden en eenoudergezinnen, is gedoemd te mislukken.
Daar zijn diverse redenen voor:
• Laaggeschoolden hebben het moeilijker om een job te vinden in een industriële
dienstenmaatschappij waarin ongeschoolde arbeid schaarser wordt.
• Steeds meer eenoudergezinnen die het niet breed hebben, kunnen zich geen
kinderopvang veroorloven.
• De kloof tussen het leefloon en het gemiddeld loon is de afgelopen jaren aanzienlijk
gegroeid. Ook in de sociale zekerheid speelt het Mattheuseffect12. Daardoor komen
uitkeringen makkelijker terecht bij hooggeschoolden die tijdelijk geen job hebben dan bij
langdurig werkloze laaggeschoolden, die maar geen aansluiting vinden bij de arbeidsmarkt. Er gaan ook meer uitgaven naar jonge gepensioneerden dan naar wie echt arm is.
BELEIDSAANBEVELINGEN

5

• Mensen voor wie een terugkeer naar de gewone arbeidsmarkt door leeftijd, ziekte of
invaliditeit definitief uitgesloten is, moeten duidelijk geïnformeerd worden over hun rechten
en de mogelijke sociale tegemoetkomingen. Het is meer dan wenselijk dat ze gratis juridisch
advies en bijstand krijgen.
• Mensen die langdurig werkloos zijn en jongeren die weinig kansen op arbeid hebben,
moeten meer begeleid worden. Alleen zo maken ze meer kans op werk.
• Bij de verantwoordelijken voor tewerkstelling in stadsdiensten, werkgeversorganisaties,
vakbonden, sociale diensten, diensten voor maatschappelijk werk, cultuur- en vrijetijdsverenigingen zou de aandacht en de bereidheid gestimuleerd kunnen worden om de
toegangsdrempels tot arbeid en/of vrijwilligerswerk te verlagen. Toelaten van positieve
discriminatie als een recht in een sociale economie. Sociale-economieprojecten verdienen
meer ondersteuning en waardering. Aanbestedingen van opdrachten moeten sociale
clausules bevatten met kansen voor de sociale economie. Rechtstreeks werk uitbesteden
aan de sociale economie is noodzakelijk.
• Een armoedebeleid die naam waardig, kan zich niet tevreden stellen met een politiek die
eenzijdig inzet op arbeidsactivering, vooral als het gaat over laaggeschoolden en eenoudergezinnen.

“Onverschilligheid doodt. Dialoog werkt!”

12

Fenomeen dat in de
welvaartsstaat de middenklasse de meeste vruchten
plukt van sociale voordelen
en diensten (zoals een goede
gezondheidszorg of degelijk
onderwijs), zelfs wanneer
die diensten uitdrukkelijk
bedoeld zijn om sociaal
zwakke mensen en mensen in
armoede te helpen.
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5.7 Cultuur en vrije tijd
Cultuurparticipatie en een zinvolle invulling van de vrije tijd kunnen voor mensen in armoede de
grenzen van hun sociale, culturele en relationele eenzaamheid helpen doorbreken. Dat is belangrijk
voor hun levenstevredenheid, hun welzijn en hun fysieke en mentale gezondheid. Toch stellen wij vast
dat cultuur- en vrijetijdsparticipatie niet vanzelfsprekend zijn voor mensen in armoede.
Drempels en knelpunten
• Mensen in armoede blijven vaak verstoken van informatie over cultuur en vrije tijd.
Daarenboven is de informatie moeilijk begrijpbaar en/of moeilijk te vinden.
• Participeren aan cultuur betekent extra kosten. Maar niet alleen het financiële belet
mensen om deel te nemen aan een culturele activiteit of een ontspannende uitstap.
Ook de angst voor het onbekende speelt hier mee.
“Ik voel mij nooit op mijn gemak als ik naar een voorstelling ga. Ik heb altijd het
gevoel dat anderen een stapje hoger staan en zich daar beter thuis voelen. Ik heb
de indruk dat mensen mij bekijken en aan mij zien dat ik iemand in armoede ben.”

5

• Voor een culturele, sportieve of andere activiteit moet je je dikwijls ver verplaatsen.
Als er geen openbaar vervoer is, ben je aangewezen op eigen vervoer.
Mensen in armoede beschikken daar niet altijd over.
• Mensen in armoede hebben veelal het gevoel dat ze geen vrije tijd hebben.
Hun leefsituatie is vaak ingewikkeld. Ze moeten zoveel regelen en overal zolang wachten.
• Er is een betaalbaar aanbod van cultuur- en vrijetijdsparticipatie. Maar dat aanbod is
onvoldoende bekend bij mensen die geen deel uitmaken van een vereniging die zich inzet
voor mensen in armoede of geen cliënt zijn bij het OCMW. Het programma spreekt zowel
de volwassenen als jongeren niet altijd aan. Ook hulpverleners zijn vaak niet of
onvoldoende op de hoogte van het aanbod.
• Het aanbod aan betaalbare, culturele activiteiten binnen het Brugse Netwerk
Vrijetijdsparticipatie kan nog verruimd worden. Mensen in armoede willen graag
naar populairevoorstellingen.
• Niet iedereen is goed op de hoogte van de bestaande kortingsystemen. De korting is
vaak nog onvoldoende doeltreffend en soms stigmatiserend. Ook doorverwijzers geven
soms onvoldoende informatie.
“Als je een ticket krijgt voor een dure voorstelling voel je je toch iets waard.”
“Als je naar een optreden gaat van een onbekende artiest, hoor je er niet bij. Als
jongere voel je je vooral uitgesloten omdat je geen geld hebt om uit te gaan.”
• Het verenigingsleven is niet uitnodigend voor mensen in armoede.
Het lidgeld kan al een bezwaar zijn.
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BELEIDSAANBEVELINGEN
• Informatie over het vrijetijdsaanbod moet overzichtelijk, duidelijk en eenvoudig zijn.
• Kleinschalige, laagdrempelige en buurtgerichte projecten, die als doelstelling hebben
cultuur in de buurt te brengen, moeten voortgezet worden. Bij de keuze van de buurt
gaat de voorkeur naar buurten waar veel mensen wonen die zelden of nooit deelnemen
aan activiteiten. De vzw Brugge Plus, die instaat voor sociaal-artistieke projecten, heeft
al bewezen dat dit mogelijk is. Een aanbod is laagdrempelig als de prijs om deel te nemen
laag is (liefst gratis), als je niet vooraf hoeft in te schrijven, als de activiteit plaatsheeft op
een plaats die bekend is.
• Voor sport kunnen we dezelfde aanbeveling doen. Het grote voordeel is hier ook
het rechtstreeks positief effect op de gezondheid (lichamelijk en psychisch).

5
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• Bij de keuze van het programma is het belangrijk dat mensen in armoede
hun mening mogen geven.
• Verenigingen die zich inspannen om hun aanbod toegankelijker te maken voor gezinnen
in armoede, moeten daarvoor de nodige middelen krijgen. Het is belangrijk dat er
aandacht is voor verschillende doelgroepen (volwassenen en kinderen). Het is wel de
vraag in hoeverre middenveldorganisaties ook openstaan voor mensen in armoede.

• De korting bij activiteiten voor mensen in armoede moet aan een aantal voorwaarden
voldoen om doeltreffend te zijn:
- Ze moet voldoende groot zijn zodat de financiële drempel werkelijk weg is.
- Er moeten voldoende mensen voor in aanmerking komen zodat niemand uit de boot
valt. Het is belangrijk te kijken naar het besteedbaar inkomen van het gezin.
De doorverwijzers, die instaan voor de bekendmaking van het kortingaanbod bij mensen
in armoede, moeten zelf goed op de hoogte zijn van de regeling.
- De informatie over kortingsystemen moet toegankelijk zijn voor de mensen in armoede
zelf. Dat kan via diverse communicatiekanalen zoals een gemeenteblad
of een buurtkrant.
- Het kortingsysteem mag niet stigmatiserend zijn voor wie er recht op heeft.
- De aanbieder van activiteiten moet het kortingsysteem goed kennen zodat de gebruiker
niet in een vervelende situatie terechtkomt.

5

- De organisaties die mensen in armoede bereiken, moeten erkend worden in hun functie
van bruggenbouwer tussen mensen in armoede en de aanbieders van cultuur, sport
of vrijetijdsactiviteiten.
- Een goed onthaal zorgt dat ook mensen in armoede zich welkom voelen.
Dat is essentieel om blijvend gebruik te maken van het aanbod.
- De school is bijzonder belangrijk om álle kinderen en jongeren te laten proeven van
cultuur in de ruimste zin van het woord. Hiervoor zijn middelen nodig.
- Hanteer geen vast model om mensen in armoede bij activiteiten te betrekken.
Het zal altijd maatwerk moeten zijn.
- Onderschat ‘het kleine ontmoeten’ niet, zoals een vriendelijk woord of
ook eens uitgenodigd worden.

39

5.8 Wonen
Wonen heeft een grote invloed op ons welbevinden. Toch kunnen heel wat gezinnen in Vlaanderen
hun woondroom niet waarmaken. Ze moeten huren en missen daardoor woonzekerheid. Of ze
vinden op de woonmarkt geen betaalbare woning van goede kwaliteit. Pas als je goed woont, leg je
het fundament voor een gezellige thuis; een thuis waar je familie en vrienden kunt ontvangen, waar
je kinderen voldoende ruimte hebben om te spelen, waar ze hun huiswerk kunnen maken, zich kunnen ontspannen...
“Het is een hele verbetering sinds we hier wonen. Ik heb terug de moed om het
huis proper te houden. Nu kunnen mijn kinderen en kleinkinderen eens op bezoek
komen en blijven eten. Waar we vroeger woonden, was dat onmogelijk omdat het
huis te slecht was. Mijn kleinkind kan ook eens blijven slapen. Daar ben ik fier op.
Ik kan me zo echt bomma voelen.”
Bron: Een waardige plaats voor alle gezinnen in de samenleving, Beweging van Mensen met Laag Inkomen en
Kinderen vzw, 1994, pag. 60

5

Drempels en knelpunten
• Het vinden van een woning vraagt veel energie en tijd. Woningen op de private markt
zijn te duur of van slechte kwaliteit.
• Immokantoren geven de voorkeur aan mensen die niet in armoede leven. Wie arm is,
moet zich tevreden stellen met een slecht onderhouden, ongezonde woning met
onvoldoende basiscomfort. Deze huizen zijn ook vaak niet goed geïsoleerd,
met een hoge energiefactuur tot gevolg.
• De sociale huurmarkt is een oplossing, maar het aanbod aan sociale huurwoningen
kan de vraag niet volgen. De wachttijden zijn lang: drie jaar is eerder regel dan
uitzondering.
• Mensen in armoede vinden moeilijk de weg naar specifieke en begrijpbare informatie
over het aanbod van kwaliteitsvolle en betaalbare woningen op de private huurmarkt.
Ze hebben ook behoefte aan aangepaste woonbegeleiding.
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BELEIDSAANBEVELINGEN
• Het lokale beleid moet werk blijven maken van betaalbaar wonen. Dat kan onder meer
door een actief grond- en bouwbeleid te voeren voor sociale woonwijken en door
financiële steun te verlenen aan sociale verhuurkantoren. De SVK’s kunnen dan nog
meer investeren in betaalbare en kwaliteitsvolle huizen voor kwetsbare gezinnen.
• De sociale huisvestingsmaatschappijen moeten een open beleid voeren bij de toewijzing
van sociale woningen. De woningen zelf moeten voldoende aangepast zijn aan de noden
van de bewoners.
• Projecten zoals ‘Bemoeizorg’, preventiewerk vanuit de vereniging ’t Sas in Brugge, moeten
voortgezet worden. Als de problemen tussen de sociale huisvestingsmaatschappij en de
huurder niet opgelost raken én een uithuiszetting dreigt, kan ‘Bemoeizorg’ voor de huurder
een tweede kans bieden.
• Een woonwinkel is bij voorkeur een afdeling van het Sociaal Huis. Een goede woonwinkel
biedt duidelijke informatie in een eenvoudige taal, helpt formulieren invullen en reikt
oplossingen aan op maat van mensen in armoede. Een warm onthaal en een groot
inlevingsvermogen zorgen voor wederzijds vertrouwen.
• Werken aan de sociale samenhang in een buurt helpt om zich betrokken te voelen.
Een sociale mix, zonder discriminatie, vormt de basis voor een aangename leefomgeving.
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• Het lokaal bestuur moet projecten ondersteunen die ervoor zorgen dat de energiefactuur
daalt, in het bijzonder voor mensen in armoede.
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5.9 Gezondheid
Mensen in armoede worstelen doorgaans met meer gezondheidsproblemen dan zij die het goed
hebben. Maar door het kluwen aan problemen op andere levensdomeinen en hun vaak uitzichtloze
situatie verwaarlozen veel mensen in armoede hun gezondheid. Bovendien zijn een slechte gezondheid en moeilijke leefomstandigheden duidelijk met elkaar verweven. Naast lichamelijke klachten
duiken vooral ook veel psychische problemen op bij mensen in armoede. Er bestaat dus een nauw
verband tussen armoede en zich psychisch slecht voelen. Tezelfdertijd merk je dat iemand die de
draad van zijn leven weer kan opnemen, zich meestal ook psychisch beter voelt.
Drempels en knelpunten
• Gezondheidszorg is duur, soms zelfs onbetaalbaar voor mensen in armoede.
De sociale derdebetalersregeling13 is nog niet ingeburgerd, zodat mensen er dikwijls zelf
naar moeten vragen. Sommige artsen zijn bang voor misbruik en gaan niet in op de vraag
naar een verhoogde tegemoetkoming of een derdebetalersregeling.
• Niet alle hulpverleners zijn goed op de hoogte van de sociale derdebetalersregeling.

5

• Mensen in armoede zijn weinig vertrouwd met de keuze voor een vaste huisarts – het
zogenaamde globaal medisch dossier – of de vaste jaarlijkse tandcontrole.
Toch kunnen zij daardoor heel wat kosten besparen.
• Ondanks de inspanningen van scholen, ziekenfondsen, verenigingen… om gezonde
en budgetvriendelijke voeding te promoten, bereikt deze informatie mensen in armoede
onvoldoende. Ook aan algemene preventiecampagnes hebben zij geen boodschap.

13

Sinds 1 juli 2011 zijn alle
geconventioneerde huisartsen verplicht om de sociale
derdebetalersregeling toe te
passen.
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BELEIDSAANBEVELINGEN
• Samenwerking tussen verschillende diensten moet aangemoedigd worden. Een betere
uitbouw van het Sociaal Huis kan meer mogelijkheden bieden. Een open huis, een lage
drempel, een luisterend oor voor mensen die worstelen met een kluwen van problemen.
Hier is een vertrouwensrelatie belangrijk.
• Het gezondheidsbeleid moet op maat zijn van mensen in armoede.
• Het beleid moet doelgericht de sociale derdebetalersregeling ondersteunen
en pleiten voor een veralgemening van dit systeem in de ziekenhuizen.
• Huisartsen moeten mensen in armoede wijzen op het bestaan van de sociale
derdebetalersregeling. Ook voor ziekenfondsen is hier een belangrijke taak weggelegd.
• Gemeentelijke infobladen en regionale kranten kunnen informatieve artikels schrijven
over een toegankelijke gezondheidszorg (o.a. info over de sociale derdebetalersregeling).
• Brede, laagdrempelige preventiecampagnes moeten ook bij mensen in armoede raken.
Informatiekanalen zoals een gemeentelijk infoblad of een lokale krant spelen hierbij
eveneens een doorslaggevende rol. Een nauwe samenwerking met verenigingen die
opkomen voor mensen in armoede en met buurtwerkingen is essentieel.

5

• Het bestaande zorgaanbod moet nog beter bekendgemaakt worden. De zorg moet
betaalbaar en bereikbaar zijn, en in begrijpelijke taal aangeboden worden.
• Campagnes, al dan niet in een samenwerkingsverband, moeten de vaste huisarts centraal
plaatsen. Preventiecampagnes moeten zowel geestelijke als lichamelijke klachten belichten.
• Het goedkope en – soms zelfs gratis – aanbod van de sociale kruidenier dat bestaat
uit allerlei gezonde producten (o.a. fruit, groenten, gevarieerde voeding), is een goede
zaak. Maar deze dienstverlening moet regelmatig geëvalueerd worden. Daarbij is het
belangrijk dat er zeker niemand uit de boot valt.
Een gezondheidsbeleid met aandacht voor mensen in armoede moet in de eerste plaats
gericht zijn op netwerkvorming. De organisaties die met mensen in armoede op weg gaan,
zijn de uitgelezen partners voor een lokaal bestuur om mee samen te werken. Preventiecampagnes kunnen mensen op weg zetten naar de gezondheidszorg die ze nodig hebben. Dat is
een kerntaak voor de stad en het OCMW, maar zoiets vergt tijd en deskundigheid. Er is immers meer nodig dan ‘een goed hart’. Ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting
spelen hierbij een belangrijke rol.
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Hoofdstuk 6
De strijd tegen armoede
is een zaak van iedereen
Armoede is een kwestie van zijn, of beter gezegd, van iemand te mogen zijn.
Het vertrouwen in jezelf kun je alleen ontvangen van anderen die het de moeite waard vinden om
met jou te spreken. Het eerste resultaat van die dialoog is dat je iemand wordt. Daarom is het uitermate belangrijk dat de dialoog tussen het beleid en mensen in armoede uitgebreid wordt naar de
hele samenleving. Je moet immers in elke ontmoeting iemand kunnen zijn.
Armoede is een schending van de mensenrechten.
De rechten van elk mens moeten in wetten en structurele maatregelen gegoten worden. Daarvoor is
een politieke meerderheid nodig. Dat is de tweede reden waarom de dialoog verruimd moet worden
naar het middenveld. Daar moet de mentaliteitswijziging intreden die een politiek draagvlak mogelijk
maakt.
Armoede leidt tot verbittering en onvrede.
Iedereen heeft er belang bij te kunnen leven in een klimaat van veiligheid en vrede. Daarom hebben
wij er allemaal voordeel bij ons in te zetten tegen armoede en uitsluiting. Waar het gaat om armoedebestrijding, om een rechtvaardige en vreedzame samenleving dus, daar is de hele maatschappij de doelgroep.

6

Armoede en uitsluiting zijn het gevolg van menselijke beslissingen.
De Werelddag van Verzet tegen Extreme Armoede, elk jaar op 17 oktober, roept iedereen op hulde
te brengen aan de slachtoffers van armoede en uitsluiting. Want alle mensen zijn evenwaardig.
Armoede en uitsluiting zijn in ruime mate het gevolg van menselijke beslissingen. De werelddag roept
ons allen op te kiezen voor een samenleving die geen armoede voortbrengt, maar ze integendeel
bestrijdt. Mensen in armoede nemen hierin het voortouw en nodigen ons uit de wereld te bekijken
vanuit hun ervaringen.
“Waar mensen gedoemd zijn in armoede te leven, worden de rechten van de mens
geschonden. Het is een heilige plicht ons te verenigen om die rechten te doen eerbiedigen.”
De Franse priester Joseph Wresinski, stichter van ATD Vierde Wereld, deed deze oproep op
17 oktober 1987. Zijn woorden staan gebeiteld in de Steen die op die dag onthuld werd op het Plein
van de Mensenrechten (Place du Trocadéro) in Parijs.
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Hoofdstuk 7
Een werk van lange adem
Armoede moet structureel aangepakt worden. Op de verschillende levensdomeinen zoals
huisvesting, gezondheid, onderwijs, cultuur, arbeid en rechtspraak zijn maatregelen noodzakelijk.
En dit zowel op lokaal, provinciaal, gewestelijk als nationaal niveau. Het moet gaan over beleidsbeslissingen die vooral gericht zijn op het voorkomen van armoede. Politieke besluitvorming moet de
armoedetoets doorstaan. De dialoogtafels die op 1 december 2010 in Brugge plaatsvonden, hebben
heel wat structurele noden op het vlak van armoedebestrijding blootgelegd. Dit bijzondere dialoogmoment heeft geleid tot een reeks aanbevelingen die wij in deze publicatie opgelijst hebben.
Een echt welzijnsbeleid is een beleid dat tegemoetkomt aan de noden van de bevolking en dat oog
heeft voor de hele ketting van bewoners in een stad. Zo’n beleid kan dan ook pas doeltreffend zijn als
het voldoende aandacht schenkt aan de kwetsbaarste schakels van de ketting, als het respectvol omgaat met mensen die het moeilijk hebben. Welzijnsbeleid en armoedebestrijding moeten met andere
woorden hand in hand gaan.
Op het lokale bestuursniveau moeten het OCMW en het stadsbestuur over voldoende medewerkers
beschikken om mensen in armoede te kunnen helpen. Ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting kunnen daarbij een zeer waardevolle inbreng hebben. De verschillende aanbevelingen die wij
per levensdomein opgesomd hebben, tonen ook aan dat armoedebestrijding beleidsoverschrijdend
is. Als beleidsmensen over de departementen heen samenwerken, maakt dat de besluitvorming alleen
maar eenvormiger en doeltreffender.

7

In zijn openingswoord op de dialoogavond sprak de Brugse burgemeester Patrick Moenaert deze
woorden uit:
“Een verre voorganger sloot de poorten van de stad voor de arme mensen.
Nu staan de deuren open. Jullie zijn allemaal welkom.”
Kan dat niet het antwoord zijn op de vraag hoe wij zullen samenleven in de 21ste eeuw? Wij dromen
van een samenleving waar iedereen welkom is, een samenleving waar er plaats is voor allen,
een samenleving waarin er sprake is van een echte dialoog. Zo’n dialoog doet mensen groeien, er
ontstaat een WIJ en de gesprekspartners voelen zich verbonden. Ze streven hetzelfde na, ze leren
elkaar kennen en ze aanvaarden elkaar. Ze zien de goede kanten, de goede wil, de kennis,
de ervaring.
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En ook de beperkingen. Ze zeggen: en toch! De dialoog schept ook de mogelijkheid om de concrete
maatregelen die genomen moeten worden, doeltreffender te maken. Ze groeien immers vanuit een
nieuw verworven kennis en vanuit een groeiende waardering voor elkaar. Vanuit een duidelijker zicht
op de verwachtingen, vanuit een realistischer kijk op de mogelijkheden.
Waren het profetische woorden van de burgemeester? Het was eerder een programma, een doel
en een opdracht dan wel de beschrijving van een verworven resultaat. Maar de keuze voor dialoog
vraagt een volgehouden inspanning op lange termijn. Anders riskeert alle inzet weg te smelten als
sneeuw voor de zon. De dialoog tussen mensen in armoede en het beleid, hoe belangrijk ook, is
nodig maar niet voldoende. De dialoog tussen mensen in armoede en het middenveld is eveneens onmisbaar. Het wegruimen van wederzijdse vooroordelen én het opbouwen van goede contacten zullen
veel tijd, moed en geduld vragen. Een taak van vele bondgenoten!

7
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Bijlage 1
Armoede door een mensenrechtenbril
De Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens werd aangenomen door de Algemene
Vergadering van de Verenigde Naties (10 december 1948). Deze Verklaring, die de basisrechten of
grondrechten van elke mens omschrijft, is nog altijd van grote betekenis. Als morele en juridische
standaard is ze een vaak gebruikte bron voor een nieuw internationaal verdrag of een nationale
grondwet. Ze vormt de basis voor het werk van mensenrechtenorganisaties en past dan ook perfect
in een armoedebeleid. Hierna geven wij alle artikelen uit deze Verklaring.
(bron: Amnesty International)
Artikel 1
Alle mensen worden vrij geboren en moeten op dezelfde manier worden behandeld.
Artikel 2
Ieder heeft recht op alle rechten, ongeacht of je jong of oud, man of vrouw bent,
welke huidskleur je hebt, welke godsdienst je belijdt of welke taal je spreekt.
Artikel 3
Je hebt recht op leven in vrijheid en in veiligheid.
Artikel 4
Slavernij is verboden.
Artikel 5
Je mag niemand martelen.
Artikel 6
Je hebt recht op dezelfde bescherming als iedereen.
Artikel 7
De wet moet voor iedereen hetzelfde zijn; iedereen moet volgens de wet
op dezelfde manier behandeld worden.
Artikel 8
Je hebt recht om hulp van een rechter te vragen, als je vindt dat je volgens de wetten
van je land niet goed wordt behandeld.
Artikel 9
Niemand heeft het recht je zonder goede reden gevangen te zetten of het land uit te sturen.
Artikel 10
Als je terecht moet staan, moet dat in het openbaar gebeuren. De mensen die je berechten,
mogen zich niet door anderen laten beïnvloeden.
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Artikel 11
Je bent onschuldig tot je schuld bewezen is; je hebt het recht je te verdedigen tegen beschuldigingen.
Artikel 12
Je hebt het recht op privacy: op bescherming als iemand je lastig valt,
je brieven opent of kwaad van je spreekt.
Artikel 13
Je hebt het recht om te gaan en te staan waar je wilt, in eigen land en in het buitenland.
Artikel 14
Als je slachtoffer wordt van mensenrechtenschendingen, heb je het recht om naar een ander land
te gaan en dat land te vragen om jou te beschermen.
Artikel 15
Je hebt het recht een eigen nationaliteit te hebben.
Artikel 16
Je hebt het recht te trouwen en een gezin te stichten.
Artikel 17
Je hebt het recht op eigendom en niemand mag je bezittingen zonder goede redenen afnemen.
Artikel 18
Je hebt het recht op vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst.
Artikel 19
Je hebt het recht op vrijheid van mening en meningsuiting.
Artikel 20
Je hebt het recht om te vergaderen als je dat wilt.
Artikel 21
Je hebt het recht om deel te nemen aan de politiek van je land.
Artikel 22
Je hebt het recht op maatschappelijke zekerheid en om jezelf te ontwikkelen.
Artikel 23
Je hebt het recht op werk in het beroep dat je zelf kiest. Je hebt ook recht op een rechtvaardig loon
voor je werk. Mannen en vrouwen moeten voor hetzelfde werk evenveel betaald worden.
Artikel 24
Je hebt het recht op vrije tijd en vakantie.
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Artikel 25
Je hebt het recht op alles wat nodig is om ervoor te zorgen dat je niet ziek wordt, geen honger hebt
en een dak boven je hoofd hebt. Moeder en kind hebben recht op bijzondere zorg en bijstand.
Artikel 26
Je hebt het recht op onderwijs dat gericht is op de volle ontwikkeling van de menselijke
persoonlijkheid en op de versterking van de eerbied voor de rechten van de mens
en de fundamentele vrijheden.
Artikel 27
Je hebt het recht om te genieten van wat kunst en wetenschappen voortbrengen.
Artikel 28
De overheid moet ervoor zorgen dat er een ‘orde’ is die al deze rechten beschermt.
Artikel 29
Je hebt ook plichten tegenover de mensen om je heen, zodat ook hun mensenrechten kunnen
worden beschermd. De wetten in je land mogen niet ingaan tegen deze mensenrechten.
Artikel 30
Geen enkel land en geen enkel mens mag proberen om de rechten te vernietigen
die in deze Verklaring staan.
Als wij de verschillende artikelen bekijken, zien wij dat het gaat over meerdere soorten rechten:
• burgerrechten, politieke rechten;
• democratie (inspraak);
• economische, sociale en culturele rechten zoals recht op werk, rust, vrije
tijd, verloning, sociale zekerheid, onderwijs, huisvesting en medische verzorging.
Uit de verhalen over armoede (zie hoofdstuk 3) komt telkens weer naar voren dat veel mensen verstoken blijven van de universele rechten waar elk individu aanspraak op maakt. Daarom moeten de
mensenrechten het uitgangspunt vormen van elk beleid. Iedereen moet deze rechten immers overal
kunnen waarmaken: thuis, in de buurt, op school, op het werk, in verenigingen, in zijn dorp of stad
enzovoort. Op al die plaatsen moeten deze rechten een betekenis hebben.
De mensenrechten zijn onderling afhankelijk. Juist bij mensen in armoede zien wij dat meerdere
rechten geschonden zijn, want armoede treft verschillende levensdomeinen. Op 10 december, de
Internationale Dag van de Rechten van de Mens, krijgen wij elk jaar opnieuw de kans om aan de
buitenwereld kenbaar te maken dat universele mensenrechten dicht bij ons beginnen.
Het is belangrijk om ook de armoedeproblemen met een mensenrechtenbril te bekijken.
Want armoede is vaak een kwestie van ‘het niet hebben van bepaalde rechten’.
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Bijlage 2

van

Armoede op de kaart!

In een ideale wereld bestaat er geen armoede en sociale uitsluiting.
Jammer genoeg is de werkelijkheid anders.
Armoede bestaat en is hardnekkig. Ze verdwijnt niet van vandaag op morgen.
Toch moeten we ertegen blijven vechten.
In Brugge zijn verschillende verenigingen actief die
ARMOEDE samen met Mensen In Armoede willen aanpakken.
Met deze folder willen we jullie graag kennis laten maken met deze verenigingen.
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Contactgegevens
Vzw Wieder,
Rozendal 3, 8000 Brugge
tel.: 050 33 54 84
e-mail: vzwwieder@hotmail.com

Wie zijn we?
Vzw Wieder is een “vereniging waar armen het woord
nemen” erkend door de Vlaamse Gemeenschap. Mensen in
armoede en mensen niet in armoede bundelen hun krachten
om samen te zoeken naar een betere toekomst.

Wat doen we?
In Wieder is er ruimte voor ontmoeting, maandelijkse
gespreksgroep, ontspanning, ondersteuning, dialoogmomenten, themagroepen rond :
• Arbeid
• Sport
• Cultuur & Vrijetijdsbeleving
• ...

Onze werking biedt kansen voor mensen in armoede via
vorming, informatie en ondersteuning.
Heb je ook zin om andere mensen te ontmoeten en/of wil je
actief meewerken aan armoedebestrijding?
Kom dan zeker eens bij ons langs !
Onze deuren staan open voor jullie:
• Iedere dinsdag van 14.30 u. tot 17.30 u.
(uitgezonderd de eerste dinsdag van de maand:
17.00 u.-18.30 u.)
• Iedere donderdag van 14.00 u. tot 17.00 u.
• Of op afspraak

Hoe werken we aan verandering?
Vzw Wieder werkt, vanuit en samen met Mensen In
Armoede, aan de verandering van structuren in de samenleving. Onze werking vertrekt vanuit de krachten en talenten
van Mensen in Armoede om ze in onze maatschappij een
volwaardige stem, een volwaardige plaats te geven en zo
hun situatie en leefwereld te verbeteren.

Contactgegevens
Vereniging ’t SAS
Prof dr. J. Sebrechtsstraat 2
8000 BRUGGE
tel.: 050 32 76 72
e-mail: inloophuis@sasbrugge.be

Wie zijn we?
Vereniging ’t SAS is een samenwerkingsverband tussen
Stad Brugge, OCMW Brugge en CAW Regio Brugge. Naast
crisishulp is er een inloophuis en een sociale kruidenier.
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De medewerkers staan steeds klaar voor een gesprek.
Daarnaast kan je een douche nemen, gebruik maken van
internet en voor een kleine prijs je kledij wassen en drogen,
en zijn er voor mensen die op straat leven lockers ter
beschikking waar zij persoonlijk materiaal tijdelijk kunnen
opbergen.
Naast het inloophuis is er eveneens een sociale kruidenier,
De KABA. Dit is een winkel waar je gratis of tegen
verminderde prijzen voedings- en verzorgingsproducten kan
verkrijgen. Je kan er terecht nadat een sociale dienst samen
met jou je financiële situatie heeft bekeken.

Wat doen we?

Hoe werken we aan verandering?

Het inloophuis richt zich naar mensen die het om een of
andere reden moeilijk hebben in de maatschappij. Dit kan
zijn omdat je het financieel of psychisch moeilijk hebt, je
niet zoveel mensen kent, je dakloos bent, …
In het inloophuis is er een ontmoetingsruimte waar je andere mensen kan leren kennen, deel kan nemen aan
activiteiten, genieten van een tas koffie, frisdrank of een
kom verse soep tegen een betaalbare prijs.

’t Sas wil een plaats zijn waar mensen zich goed, veilig en
thuis voelen. Door jezelf te mogen zijn, door zelf te kunnen
aangeven wat je belangrijk vindt, geloven we dat mensen
kunnen groeien. Ook meewerken als vrijwilliger kan hierin
belangrijk zijn. Naast het eigen aanbod, vinden we het
belangrijk om ook het aanbod van andere diensten bekend
te maken, zodat mensen ook daar kennis mee kunnen
maken.

Contactgegevens
Vzw Ûze Plekke,
Legeweg 85 bus 2,
8200 Brugge
tel.: 0476 28 24 04
e-mail: uzeplekke@telenet.be

Wie zijn we?
Vzw Ûze Plekke is een “Welzijnsschakel” en lid van het
Vlaams Netwerk van verenigingen waar armen het woord
nemen. In Ûze Plekke vormen mensen in armoede en niet in
armoede samen een groep op basis van respect en
gelijkwaardigheid. We bouwen een werking uit om iedereen
een stem en een plaats in de samenleving te geven.

Wat doen we?
In Ûze Plekke zijn veel kansen om elkaar te ontmoeten
zowel in persoonlijke contacten als bij activiteiten in groep.
We leren elkaar kennen en vinden steun bij elkaar. Door
naar elkaar te luisteren of samen dingen te doen, leren we
van elkaar. Zo doen we positieve ervaringen op en voelen we
dat we iemand mogen zijn.

Contactgegevens
Welzijnsschakel Integraal vzw
Rozendal 5, 8000 BRUGGE
tel.: 050 67 55 80
e-mail: integraal@telenet.be
web: www.integraal-brugge.be

Wie zijn we?
Om mensen kansen te bieden tot integratie en om
geïntegreerd te blijven, om mensen op verhaal te laten komen,
om mensen ondersteuning en gerichte informatie te geven,
om samen te zoeken naar nieuwe perspectieven, om kinderen
en jonge mensen te begeleiden bij hun huiswerk, om mensen
gewoon andere mensen te laten ontmoeten.

Wat doen we?
Huiswerk- en studiebegeleiding
Voor mensen met verminderde leerkansen willen wij de
toekomstkansen in onze samenleving verruimen.
INTEGRAAL biedt begeleiding bij het huiswerk en bij de
studie aan kinderen uit het lager onderwijs, aan jongeren uit
het secundair onderwijs en aan volwassenen.
Naargelang de specifieke noden wordt er in kleine groepen
of individueel gewerkt.
Computers en internet zijn ter beschikking.

Er zijn maandelijks gespreksgroepen waar iedereen op verhaal kan komen. We maken ruimte voor ontspanning, cultuur, vorming, informatie,… We werken rond thema’s zoals
wonen en gezondheid, en kaarten de problemen aan bij
beleidsmakers. We willen onze omgeving tonen dat armoede
bestaat en roepen op om dat mee op te lossen.
Wil je ons beter leren kennen en met ons meedoen? Kom
dan gerust langs, onze deuren staan open iedere maandag
en donderdag van 14.00u tot 16.00u.

Hoe werken we aan verandering?
Bij onze dagelijkse inzet voor mensen in armoede zijn de zes
criteria van de verenigingen waar armen het woord nemen
een belangrijk richtsnoer. Ûze Plekke gaat op zoek naar
mensen in armoede, verenigt hen, geeft hen het woord en
werkt aan hun maatschappelijke emancipatie. Ûze Plekke
zorgt dat naar hen geluisterd wordt door met het beleid en
diensten een dialoog tot stand te brengen, en zo structurele
veranderingen te realiseren.

Openingstijden huiswerk- en studiebegeleiding:
• Kinderen uit het lager onderwijs op maandag, dinsdag
en donderdag tussen 16.00 u. en 17.15 u.
• Jongeren en volwassenen: volgens afspraak

Zomerschool voor Anderstalige Nieuwkomers
Ontspannende initiatieven
Jaarlijks worden (kans)arme kinderen en jongeren met hun
ouders uitgenodigd voor
• een bezoek van Sinterklaas, waarbij de geschenken
zeker niet ontbreken.
• de paaseierenraap op paasmaandag.
Ook voor ontspanning van de jongeren wordt gezorgd.

Ontmoeting
Openingstijden ontmoetingsruimte:
maandag, dinsdag en donderdag van 14.00 u. tot 18.30 u.
zaterdag volgens afspraak
Instuif-namiddag
Elke donderdag van 14.00 u. tot 16.00 u. ontvangen vrijwilligers de (kans)arme volwassenen. Bij een koffie en een
gebakje wordt er van gedachten gewisseld.
Praatgroepen voor anderstaligen:
maandag- tot donderdagvoormiddag van 10.00 u. tot 12.00 u.
1ste en 3de dinsdag van 13.30 u. tot 15.30 u.
2de en 4de maandag van 19.00 u. tot 20.30u.
55

Contactgegevens
Meersenhuis Onthaal
Oostmeers 3, 8000 Brugge
e-mail: info@meersenhuisonthaal.be
web: www.meersenhuisonthaal.be

Plaats van overleg
Sta je voor bepaalde problemen?
Dan zoeken wij samen naar een oplossing.
Er zijn in Brugge en omgeving heel wat organisaties die een
antwoord bieden op een specifieke vraag of een probleem,
maar vaak weet je de weg niet.

Meersenhuis Onthaal
Een gastvrije plek
in de binnenstad van Brugge.
Staat in respect
met een luisterend oor
open voor iedereen.

Wij helpen je daarbij om het juiste antwoord op jouw vraag
te vinden en bieden je graag ondersteuning.

Plaats van onthaal en ontmoeting
Wil je graag een persoonlijk gesprek of je verhaal kwijt?
Dan ben je steeds welkom tijdens de openingsuren
of op afspraak in ‘Het Meersenhuis’ met een kopje koffie
of thee maken we graag tijd voor je.

Permanentie en bezetting: 5 d. in de week
Maandag		
Dinsdag 		
Woensdag
Donderdag
Vrijdag 		

10.00
17.00
10.00
10.00
17.00

u.
u.
u.
u.
u.

–
–
–
–
–

12.00
19.00
12.00
12.00
19.00

u.
u.
u.
u.
u.

Contactgegevens
Oarm in Oarme,
welzijnsschakel,
p.a. Joke De Baere,
St.-Katarinastraat 173,
8310 Assebroek,
tel.: 0495 49 90 47
e-mail: Johan.willemarck@pandora.be

Waar mogelijk worden de activiteiten met de mensen in
armoede samen voorbereid.
Omdat de drempel voor sommige mensen hoog is, gaan we
ook op huisbezoek. Indien nodig verwijzen wij mensen door
naar de bestaande hulpverlening.

Wie zijn we?
Wij zijn een vereniging voor mensen in armoede waar
mensen in armoede en mensen zonder armoede-ervaring
samenkomen om elkaar te ontmoeten, te ontspannen, ervaringen te delen, ideeën uit te wisselen, samen op stap te
gaan als gelijkwaardige partners, vrienden.

Wat doen we?
Eén keer per maand komen we samen voor een vorming
of een ontspannende activiteit zoals vegetarisch koken,
bowlen, Marokkaanse avond, bloemschikken,
info over energiesnoeiers, info over baarmoederhalskanker.
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Hoe werken we aan verandering?
Omdat wij vinden dat armoede een onrecht is, willen wij
samen sterk staan en elkaar steunen waar we kunnen.
Inspraak en participatie vinden we heel belangrijk. Daarom
proberen we zoveel mogelijk samen te beslissen, te organiseren en uit te voeren. We zijn als een tandem waarbij de
vrijwilligers meetrappen, een duwtje in de rug geven. Maar
de mensen in armoede zitten aan het stuur.
Door samenwerking met andere organisaties en deelname
aan soep op de stoep, dialoogstad, dag van verzet tegen
extreme armoede, willen we onze stem laten horen aan de
politici en de buitenwereld.

Contactgegevens
ATD Vierde Wereld,
Sint-Maartensbilk 1 bus 2,
8000 Brugge
tel.: 050 67 42 34
e-mail: jodhaenens@telenet.be

weg vinden naar een breed middenveld en naar de plaatsen
waar het beleid wordt gemaakt. Daartoe gaat ATD Vierde
Wereld voortdurend in dialoog met andere burgers, zorgverleners en beleidsmakers.
Ook door culturele activiteiten proberen we ontmoeting,
begrip en respect centraal te stellen.

Wie zijn we?

Hoe werken we aan verandering?

ATD Vierde Wereld is een internationale vereniging die armoede beschouwt als een schending van de mensenrechten
en die opkomt voor de waardigheid van ieder mens.
All Together for Dignity / agir tous pour la dignité.
Meer info : www.atd-vierdewereld.be
In Brugge is een medestandersgroep van ATD Vierde Wereld
al meer dan 25 jaar actief.

Om armoede te bestrijden moet je niet in de eerste
plaats de armen helpen. Het is steeds de vraag stellen:
hoe kunnen de armsten volwaardig deelnemen aan de
samenleving? Door onze ervaringen met mensen in armoede leren we de drempels zien waar ze over
struikelen.
Medestander zijn is helpen om die drempels weg te
werken daar waar je woont, werkt, leeft.
Daartoe komen we samen de eerste woensdag van de
maand, om 19.30 uur in Vormingplus.
We besteden tijd aan vorming, actualiteit, voorbereiding
van activiteiten zoals acties voor huisvesting, gelijke
kansen in het onderwijs, de werelddag van verzet tegen
extreme armoede, het geven van informatie.

Wat doen we?
De armsten bouwen een specifieke kennis op omdat ze de
maatschappij bekijken van onderuit. Die kennis moet een
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Hoe een Vlaamse centrumstad
op weg gaat met mensen in armoede
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Ontwerp & Druk DECOSA.be

Dialoog werkt !

