
Samen de barometer  
op mooi weer krijgen

pedagogiSCHe HandLeiding bij de armoedebarometer
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rmoede gaat ons allemaal aan. Alleen samen kunnen we armoede en kinder-
armoede bestrijden. Hoe? Door te sensibiliseren en iedereen over armoede in 
te lichten. Armoede en kinderarmoede beter begrijpen is de eerste stap. Daarom 

is er nu deze handige pedagogische gids. Hij informeert u over de cijfers uit de interactieve 
armoedebarometer en helpt u bij de interpretatie ervan. 

Armoede is meer dan een gebrek aan geld. Armoede heeft een invloed op werk, onderwijs, 
huisvesting, deelname aan de maatschappij en nog zo veel meer. Heel veel mensen leven in 
armoede, ook kinderen. Wist u dat in ons land één persoon op zeven in armoede leeft? Meer en 
meer mensen hebben het bijvoorbeeld zwaar om hun energiefactuur of de schoolrekeningen te 
betalen. Steeds meer mensen maken schulden, waardoor het nog problematischer wordt om uit 
de armoede te raken. In het bijzonder alleenstaande ouders en senioren hebben het erg moeilijk.

Met deze handleiding lanceer ik graag een warme oproep. Verenigingen, steden, gemeenten, 
beleidsmakers: gebruik deze gids om anderen te sensibiliseren en actie te ondernemen en help 
ons samen de armoede te bestrijden. 

Maggie De Block,
Staatssecretaris voor 
Maatschappelijke Integratie 
en Armoedebestrijding
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armoede bestrijden. Hoe? Door te sensibiliseren en iedereen over armoede in 
te lichten. Armoede en kinderarmoede beter begrijpen is de eerste stap. Daarom 

is er nu deze handige pedagogische gids. Hij informeert u over de cijfers uit de interactieve 
armoedebarometer en helpt u bij de interpretatie ervan. 

Armoede is meer dan een gebrek aan geld. Armoede heeft een invloed op werk, onderwijs, 
huisvesting, deelname aan de maatschappij en nog zo veel meer. Heel veel mensen leven in 
armoede, ook kinderen. Wist u dat in ons land één persoon op zeven in armoede leeft? Meer en 
meer mensen hebben het bijvoorbeeld zwaar om hun energiefactuur of de schoolrekeningen te 
betalen. Steeds meer mensen maken schulden, waardoor het nog problematischer wordt om uit 
de armoede te raken. In het bijzonder alleenstaande ouders en senioren hebben het erg moeilijk.

Met deze handleiding lanceer ik graag een warme oproep. Verenigingen, steden, gemeenten, 
beleidsmakers: gebruik deze gids om anderen te sensibiliseren en actie te ondernemen en help 
ons samen de armoede te bestrijden. 

Maggie De Block,
Staatssecretaris voor 
Maatschappelijke Integratie 
en Armoedebestrijding

wij willen samen de armoedebarometer op ‘mooi weer’ krijgen.
Deze pedagogische uitgave biedt volop achtergrondinfo bij de Interfederale armoede
barometer. Je ontdekt onder het vele cijfermateriaal van deze barometer een multi
dimensionele problematiek. Wij bespreken, zoals in de armoedebarometer opgedeeld in 
verschillende indicatoren, aspecten van armoede : inkomen & schuld, gezondheidszorg, 
werk, onderwijs, wonen, deelname & nietmonetaire deprivatie. Deze brochure verduidelijkt 
de cijfers uit de armoedebarometer. Je krijgt toelichtingen en een reeks diverse opdrachten 
in een heldere taal en een aangename vormgeving. Je komt ook citaten van mensen in 
armoede tegen. Zo krijg je een beter beeld van de armoede.

wat verstaan we onder  
actieve insluiting ?
Door een beleid aan te moedigen dat 
drie pijlers combineert (passende  
inkomenssteun ; een inclusieve 
arbeidsmarkt die toegankelijk is voor 
iedereen ; en toegang tot kwaliteitsvolle 
diensten) zet de Europese Unie haar 
lidstaten aan op een geïntegreerde 
manier sociale uitsluiting tegen te 
gaan. Tijdens het voorzitterschap van 
de Europese Unie in 2010 heeft België 
vooral het pleidooi aangegaan voor een 
eenvoudig toegankelijk minimum  
inkomen van een voldoende hoog niveau, 
in alle lidstaten van de Europese Unie.

Strijden tegen armoede
Wij leggen volop verder de nadruk op de strijd tegen de armoede. 
Hierbij hameren wij op 3 belangrijke prioriteiten :

 
•  Actieve insluiting ; zie kadertje
•  De strijd tegen kinderarmoede :  

18,7 % van de kinderen in België  
loopt een risico op armoede.

•  De strijd tegen dakloosheid : volgens  
schattingen zijn er in België 17 000 daklozen.

  
 Welke doelstelling is voor jou de 
 belangrijkste prioriteit ?  
 En waarom ?

armoede : woordverklaring, volgens Van dale 
•  De toestand waarin iemand verkeert die arm is, die 

bijna niets meer heeft om van te leven.
• Schamel bezit

Hoe zou jij deze verklaringen van het begrip  
‘armoede’ aanvullen ?

Welke persoonlijke ervaringen heb je met het 
begrip ‘armoede’ ? Werd je al geconfronteerd met 
armoede ? Wat denk je hierover ? Wat voel je hier-
over ? Voel je je betrokken bij deze problematiek ?

Welke (ludieke) invalshoek zou jij kiezen om aan 
te tonen hoe sterk verspreid armoede is in onze 
maatschappij ? Wees gerust creatief : maak je  
keuze uit een eigen lied, een persoonlijk gedicht, 
een recept, een veelzeggende foto, een poppenspel 
dat op een komische manier toont dat armoede 
overal is, een eigen verzonnen sprookje, … 

we are the champions !
Iedereen kent wel dit groepslied uit de voetbalstadions. 
Maar je kan dit lied ook op veel andere plaatsen in onze 
samenleving horen. Het hoeragevoel van de winnaars ! 
Maar de ‘losers’ die ‘stil aan de overkant’ staan, zingen 
niet mee uit volle borst. Het lijkt alsof de mensen, die 
niet winnen snel gekenmerkt worden als mensen die 
niet goed genoeg hun best doen, mensen die het aan 
zichzelf te wijten hebben dat zij niet mee kunnen en in 
armoede moeten leven.

Geef je mening over deze stelling. 
Wat vind je van deze reactie ? Volg je deze visie ? 
Geen medelijden want zoals vaak in de  
voetbalmatch zijn er winnaars en verliezers. 

A
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De Interfederale Barometer is een beleidsinstrument. Hij werd 
in de eerste plaats ontwikkeld om de verschillende overheden 
in België toe te laten om de situatie van armoede in België in 

kaart te brengen en op de voet te volgen. Maar het is ook een instrument 
om armoede beter bekend te maken. De barometer toont de grote 
verspreiding van armoede en gaat dieper in op de verschillende gezichten 
die armoede kan aannemen. Armoede wordt met verschillende indicatoren 
gemeten die ook met elkaar in verband worden gebracht. Een indicator 
is meestal een cijfer dat een beeld geeft van de situatie. Omdat de 
indicatoren over verschillende jaren opgevolgd worden, geven zij dus 
ook een beeld van het succes van de beleidsinspanningen in de strijd 
tegen de armoede.

Maar wat betekent ‘arm zijn’ ? Onze definitie van armoede en sociale 
uitsluiting ; ‘Sociale uitsluiting verwijst naar een proces waarbij mensen 
er niet (meer) in slagen aansluiting te vinden met de maatschappij. Op 
één of meerdere levensdomeinen ontstaat er een breuk, de algemeen 
aanvaarde levensstandaard wordt niet meer gehaald. Armoede is dan 
vaak het resultaat van dit proces, een netwerk van sociale uitsluitingen 
die elkaar niet zelden versterken (o.a. onderwijs, arbeid, inkomen, …).’ 
Deze kloof kunnen mensen in armoede meestal niet op eigen kracht 
overbruggen.’ Dit betekent dat armoede veel meer is dan ‘geld tekort 
hebben.’ Armoede betekent ook gezondheidsproblemen, een slecht 
verwarmde woning, … angst om een bibliotheek binnen te stappen, 
want als persoon in armoede voel je je uitgesloten. We stellen vast dat 
armoede zeer vaak van generatie op generatie wordt doorgegeven.

De armoedebarometer toont de meetbare veranderingen in de armoede-
bestrijding op diverse vlakken : inkomen, gezondheidszorg, arbeid, 
huisvesting en samenleven.

wat is de interfederale  armoedebarometer ?

  
geZondHeidS-

Zorg werk

onderdelen van de barometer  
onder de loep nemen
Het armoede-risico is de belangrijkste indicator 
van de armoedebarometer. Wat betekent dit ?  
‘Het armoede-risico geeft aan hoeveel personen in 
een gezin leven waarvan het beschikbaar inkomen 
onder een bepaalde minimum inkomensgrens valt. 
Door dit lage inkomen lopen zij het risico te leven 
in armoede.  
Deze grens wordt in Europa bepaald op 60 %  
van het mediaan equivalent gezinsinkomen. 
Ter verduidelijking : het ‘mediaan’ inkomen is  
het inkomen dat de inkomensverdeling in 2 gelijke 
delen opdeelt. De ene helft van de bevolking zit 
onder dit inkomen, de andere helft zit erboven. 
‘Equivalent’ inkomen wil zeggen dat dit wordt 
aangepast naargelang van de grootte en de  
samenstelling van het gezin. Zo kan je het  
inkomen van een klein gezin vergelijken met  
dat van een groot gezin.
De armoedebarometer wordt jaarlijks aangepast.  
Dankzij de armoedebarometer wordt de kennis 
over armoede groter. Dit betere inzicht resulteert  
in sterkere sensibilisering en meer impact op  
het beleid.
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Hoe word je arm ?
Werk rond dit thema ‘Hoe word je arm in een rijk land als België ?’ een levendige 
discussie uit. De deelnemers aan deze discussie kruipen voor deze discussie 
oefening in een andere huid. Het doel van deze discussie is om een aantal ideeën 
aan te reiken om armoede te voorkomen. 

In het panel zitten volgende personen :

•  Jef, een 19-jarige jongen die geboren 
is in een arm gezin. Hij heeft enkel 
een diploma van het lager secundair 
onderwijs en vindt maar geen job.  
Hij klust wat hier en daar, maar verveelt 
zich vaak. Hij is vooral op zoek naar 
een baan die hem centen opbrengt om 
samen te wonen met zijn vriendin.  
Zij droomt ervan om verder te studeren. 
Jef vindt echter dat dit tijdverlies is … 

•  Nora, een 33-jarige vrouw verloor 
haar ganse inboedel tijdens een brand 
van 2 jaar geleden. Dit drama vormde 
de start van een hele reeks problemen. 
Blijkbaar had zij geen brandverzekering 
afgesloten… Haar man heeft haar 
intussen verlaten. Zij woont met haar 
beide kinderen in een klein flatje en 
kan nauwelijks de eindjes aan elkaar 
knopen. Op de koop toe verloor zij  
door de crisis ook haar halftijdse job  
als schoonmaakster in een bedrijf  
in de buurt.

•  Bert, een 45-jaige medewerker 
van het OCMW, ziet dagelijks 
personen in armoede die om hulp 
komen vragen aan zijn loket. Hij 
voelt de laatste maanden dat dit 
aantal steunzoekers voortdurend 
stijgt. Hij is bijzonder vermoeid 
door de vele emotionele gesprek
ken die hij in deze periode heeft 
gevoerd met mensen in armoede. 
Zij toonden hun machteloosheid 
zeer open.

•  Erika, een 25-jarige vrouw is 
een ambitieuze verkoopsmede
werkster is in een grote bank.  
Zij werkt elke zaterdagnamiddag in 
het hulpcentrum in het hartje van 
de stad. Zij houdt zich vooral bezig 
om mensen in armoede te bege
leiden in hun zoektocht naar een 
geschikte job. Dit betekent concreet 
dat zij veel praat met mensen in  
armoede, die een job zoeken. 
Meestal weten zij niet hoe zij dit 
moeten aanpakken. Erika wil vooral 
hun zelfvertrouwen verhogen.

‘Is België een rijk land  
als hier zoveel mensen  

in armoede leven?’

wat is de interfederale  armoedebarometer ?

onderwijS

wonen

deeLname & 
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depriVatie

wat betekent voor jou een menswaardig  
bestaan ?
België is een rijk land. Toch heeft niet elke burger het 
goed. Het is de taak van ons allen om armoede terug te 
dringen ! Artikel 23 van de Belgische grondwet zegt :  
‘Ieder heeft het recht een menswaardig leven te leiden.’

Bespreek in je eigen woorden wat je onder een 
menswaardig bestaan verstaat. Hoe vullen mensen 
die in armoede leven een menswaardig leven in ?  
Hebben zij andere prioriteiten ?  
Indien er verschillen zijn in deze visies :  
waarom verschillen deze visies ?

Neem contact op met een vereniging waar mensen 
in armoede het woord nemen of met een ervarings-
deskundige. Deze persoon heeft zelf geleefd in 
armoede en haalt zijn kennis dus niet uit studies. 
Hoe ervaar je deze kijk op armoede ? Merk je een 
andere kijk bij de ervaringsdeskundige op ? 
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Citaat
‘Gewoonlijk schaamt men zich 
meer voor geldelijke armoede dan 
voor geestelijke armoede.’  
(C.J. Wijnaendts Francken)  
Wat denk je hiervan ?

ArM zijn betekent vaak 
onvoldoende geld hebben om eten 

te kopen, of om een treinticket 
te betalen, of om de dokter bij je  

te laten langs komen als  
je ziek bent… 

 
Hoe zou jij  

hiermee omgaan ?

 
 
 
Hoe zou je je weinige centen besteden ?
In 2011 bedroeg de volgens de Europese afspraken berekende drempel om 
het risico te lopen om in armoede te vallen 1 000 Euro per maand in België. 
Voor een koppel met 2 kinderen jonger dan 14 jaar lag de armoederisico
grens op 2 101 Euro.

Maak een realistische schatting van hoe je als gezin van  
4 personen je uitgaven moet plannen. Hoeveel centen heb je 
nodig voor een gezin van 4 personen ? Wat is heel belangrijk 
in je huishouden en wat mag je al meteen schrappen als 
‘overbodige uitgaven ?’ 

grote verschillen in de portemonnee !
Wij zien zeer grote verschillen in de maatschappij, tussen kansrijke en 
kansarme mensen en vooral tussen kansrijke en kansarme kinderen. Zo 
zetten de welgestelde mensen meer geld opzij op hun spaarrekening, maar 
tegelijkertijd stijgt het aantal gezinnen dat financieel niet meer rond komt. 

Geef zelf een aantal voorbeelden van grote verschillen en/of 
tegenstellingen op het vlak van geldgebruik tussen mensen. 
Hou ook rekening met factoren zoals werkloosheid, invaliditeit, 
lage opleiding, … als je verschillen in gezinnen bespreekt.  
Welke andere factoren zijn sterk bepalend volgens jou ? 

armoede is heel complex
In België leven 15 % van de mensen onder de armoededrempel. Dat betekent 
ongeveer 1,7 miljoen personen ! Als je dit hoge cijfer bestudeert, merk je 
grote verschillen naargelang van de regio’s en groepen in de bevolking. 
Het armoederisico bedraagt in Vlaanderen 10 %, in Brussel 33 % en in 
Wallonië 19 %.  

wat zeggen deze cijfers ?
Bijzonder opvallend is dat de armoededrempel bij kinderen verhoogt  
tot 18,7 %. Het valt op dat de verschillen in het armoederisico grotendeels  
bepaald worden door het aantal kinderen ten laste.  

armoede is meer dan geldgebrek
Armoede is een heel ingewikkeld probleem. Mensen in armoede hebben 
niet enkel te weinig centen. Wie arm is, heeft vaker een minder goede 
woning, heeft dikwijls geen hoger diploma, loopt meer kans op gezondheids
problemen, en heeft minder sociale contacten. Mensen in armoede zijn ook 
vaak achtergesteld op het vlak van ontspanning, inspraak, etc. Zij hebben het 
zeer moeilijk om te overleven. 

Cijfers vertellen niet alles !
3 types schulden keren regelmatig terug ; betaling van gas en elektriciteits
facturen, kosten in verband met gezondheidszorg (vooral ziekenhuiskosten) 
en schoolkosten. Hoe zou jij deze (hoge) kosten verlagen voor mensen in 
armoede ? Welke oplossingen zie jij hiervoor ? 
101.155 dossiers collectieve schuldenregeling staan open. Daarnaast krijgen 
93.876 Belgische gezinnen hulp vanuit het OCMW bij hun budgetbeheer.

Welk advies zou jij geven om mensen in armoede te helpen bij 
hun budgetbeheer ?  
Hoe doe jij aan budgetbeheer ?

mensen in armoede
Deze cijfers niet altijd correct zijn.Vandaag wordt niet iedere kwetsbare persoon 
bereikt. Waarom ? Schaamte, isolement, … Veel armen zijn zelden op de 
hoogte van hun rechten. Hoe komt dit ? Zij beschikken over weinig informatie,
hebben weinig contacten, … Armoede is een ingewikkeld probleem. Veel 
hulpmaatregelen missen hun effect omdat een deel van de mensen in armoede 
geen informatie over deze hulp heeft. Men probeert hen te bereiken via 
huisaanhuisbladen, infospots op de regionale TV, infofolders bij dokters, 
enzovoort. Ook worden de websites eenvoudiger gemaakt.  
Maar … mensen in armoede lezen doorgaans weinig of niet. Velen bezitten 
geen TVtoestel of geen computer. Dus deze informatie bereikt hen  
onvoldoende of helemaal niet. 

Hoe zou jij dit communicatieprobleem oplossen ? Via welke 
communicatie-aanpak kunnen wij de mensen in armoede wel 
beter bereiken ? Ga je akkoord dat het sociaal weefsel en het 
netwerk van mensen in armoede zeer belangrijk is om hen  
beter te informeren ?
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Citaat
‘Armoede maakt bitter, niet beter.’ 
(Julien De Valckenaere)

Wat denk je hiervan ?

Welke verklaring heb jij hiervoor ?  
Wat is de reden hiervoor ? Wat blijkt : heel wat mensen die in 
armoede leven en ziek zijn, stellen vaker gezondheidszorgen  

uit omwille van te weinig centen. Van een vicieuze cirkel 
gesproken. Ga je akkoord dat de gezondheidszorg het 

belangrijkste aandachtspunt dient te zijn in de  
armoedebestrijding ? Waarom wel of  
waarom niet ? Indien niet : welke zorg is  

belangrijker volgens jou ?

GEzONDHEIDSzOrG
ge

en
 d

ok
te

rs
be

zo
ek want geen centen 

Het gezondheids-
systeem in België is één 

van de beste systemen ter 
wereld : het doel is dat iedereen 

toegang heeft tot talrijke kwaliteits-
volle gezondheidsdiensten. Wie ArM 

is, is vaker ziek. Of anders gezegd : hoe 
ArMer een persoon is, of hoe meer een 
persoon in een situatie van sociale uit-
sluiting leeft, hoe meer kans hij heeft 
op een slechtere gezondheidstoestand.

Mensen in ArMOEDE lijden  
vaker aan langdurige ziektes en 

mentale stoornissen. 

Leven in armoede, maakt ziek 
De gezondheidsongelijkheid moet weggewerkt worden. Maar hoe ?  
Er moet meer aandacht gaan naar eerstelijnszorg, preventie,  
gezondheidsbevordering, betere ondersteuning van personeel in 
de gezondheidszorg. 

Hoe zie jij deze suggesties om de gezondheidszorg te  
verbeteren ? Geef je mening. Som ook andere suggesties 
op om dit probleem op te lossen.

 
Sla het boek maar open
Vooral in de 19e eeuw werd armoede in de realistische of naturalistische 
romans en toneelstukken beschreven. De auteurs brachten vaak een rauwe 
wereld tot leven. Gebrek aan kwalitatieve gezondheidszorg was hiervan een 
belangrijk onderdeel. Cyriel Buysse had het over werken tot je erbij neerviel. 

Zoek voor deze reeks oorzaken (of gevolgen) van armoede 
een passend literatuur- of theatervoorbeeld :
•	 Slechte	werkomstandigheden
•	 Slechte	woonomstandigheden
•	 Honger
•	 Alcoholverslaving
•	 Geweld
•	 Emotionele	en	psychische	druk

Foto Brandpunt 23
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Geef je mening waarom mensen die werken,  
minder in de armoede leven.

WErK
   

   
   

   
   

   
    

    
     

      
           

 
Werk hebben is 
een belangrijke  

hefboom voor een goed leven.  
Een betaalde job geeft je een  

inkomen en toegang tot sociale  
zekerheid. Zo word je (beter)  

beschermd tegen armoede.  
Als je werkt, heb je sociale contacten. 

Het armoederisico van de  
beroepsbevolking is duidelijker  
lager dan dat van de werklozen,  

andere niet-actieven en  
gepensioneerden. 

werk is geen pantser tegen armoede. 
Een betaalde job betekent niet dat je niet in de armoede kan vallen.  
1 op 5 mensen in armoede, hebben een job. 

Bespreek een aantal gevallen waaruit blijkt dat een betaalde 
job geen garantie is om niet in de armoede verzeild te  
geraken. Leg ook het verband uit met andere indicatoren 
zoals bevolkingsgroepen, onderwijs en soort tewerkstelling.

onthoud : werk vormt bescherming tegen de armoede.
Het is belangrijk dat personen die in armoede leven volop geholpen  
worden bij hun zoektocht naar een goede job. De juiste opleidingen en 
goede begeleiding zijn hierbij heel belangrijk. Ter verduidelijking :  
als een kansarme niet komt opdagen voor een sollicitatiegesprek,  
mag je dit niet altijd zien als onwil om werk te zoeken. 

Welke redenen zijn er volgens jou dat mensen in armoede niet 
vlot de weg naar werk vinden ?  
Som een aantal redenen op waarom mensen in armoede 
niet gemakkelijk de weg naar werk vinden.  
Geef 3 argumenten om uw persoonlijke visie te versterken.

Voor iedereen crisis ?
Sociale uitsluiting haakt in op een proces waarbij mensen er niet (meer) in 
slagen aansluiting te vinden met de maatschappij. De economische crisis 
treft iedereen, maar de langgeschoolden zijn er beter tegen beschermd. 
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recht op werk  
Zoek de 7 verschillen !
Ziehier 2 cartoons rond werk.
De beide cartoons lijken hetzelfde te 
vertellen, maar als je goed kijkt, merk 
je toch dat er verschillen zijn.  
 
Kan je alle 7 verschillen vinden ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schrijf zelf een sprookje met 
een happy-end.
In een aantal sprookjes spelen 
mensen in armoede een hoofdrol. 
Denk bijvoorbeeld aan het sprookje 
‘Het meisje met de zwavelstokjes.’  
Iedereen kent wel het vertederende 
sprookje waarin arme kinderen hopen 
om met kruimeltjes hun terugweg te 
vinden in het donkere bos …
 
Verzin een sprookje dat verband 
houdt met werken en armoede.  
Het mag best een sprookje zijn 
dat het harde leven van mensen 
in armoede als onderwerp heeft.  
Maar zorg ervoor dat het happyend 
niet ontbreekt.
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UITEENLOPENDE PEDAGOGISCHE  
LESSUGGESTIES rOND ArMOEDE EN  
ArMOEDEBESTrIJDING

Hoe oVerLeeF je met  
50 eUro in de week ?
Hoe is het om gedurende één week 
rond te komen met 50 Euro ? Stel je 
voor : met 50 Euro moet je gedurende 
één week je eten,  kleding, vervoers
kosten, verzorging, ontspanning, … 
betalen.  
Hoe geraak je dan aan voldoende 
voedsel ?  
Maak een volledig overzicht van je 
budget voor een week.  
Zorg voor een concrete beschrijving  
van al je uitgaven en de kosten hier
van. Op welke posten zou jij kunnen 
besparen ?  
Zijn er posten waarop je niet kan  
besparen ?   
Wat is het minimumbudget dat je 
zeker nodig hebt om te overleven ?  
Probeer je nu te verplaatsen in 
de schoenen van een persoon in 
armoede die amper 50 Euro kan 
uitgeven per week. Dit betekent een 
dagelijks gevecht tegen de armoede. 
En hoeveel euro’s heb je dan wel 
nodig voor een behoorlijk leven ?

Laat je geVoeLenS Spreken.
Maak een schilderij rond welke 
gevoelens armoede bij jou oproepen. 
Wat maakt armoede bij jou los ? 
Woede ? Onmacht ? Aanvaarding ?...  
Je mag uiteraard tijdens het  
schilderen je fantasie gebruiken.  
Je kan ook suggestief schilderen. 
Besteed ook aandacht aan de sfeer.   
Als je bijvoorbeeld een kleine,  
grauwe badkamer schildert, hoeft 
deze er niet volledig realistisch uit 
te zien. Je kan bijvoorbeeld enkel 
de lavabo schilderen …  
Nadien bespreek je je schilderij.

wie iS SCHULdig ?
In discussies rond armoede hoor 
je vaak verschillende geluiden : de 
schuldigen voor armoede zijn de 
mensen in armoede zelf.  
Denk aan clichés zoals ‘eigen 
schuld, dikke bult’, ‘luie mensen’, 
‘armen kunnen helemaal niet met 
geld omgaan’ ….  
Of de instellingen ; het cliché dat 
OCMW’s niet echt willen helpen … 
Of de maatschappij ; denk aan de 
dooddoener : ‘er zullen altijd mensen 
zijn die uit de boot vallen ‘…
Geef commentaar bij deze  
meningen.  
Hoe zie jij dit ?  
Kunnen wij deze clichés uit de 
wereld helpen ?

Hoe doorbreken wij de 
CirkeL Van de armoede ?
Besef dat de manier waarop mensen 
in armoede en hulpverleners omgaan 
met armoede, niet altijd dezelfde 
weg volgt. Belangrijk is om elke dag 
opnieuw samen te overleggen om 
zowel de oorzaken als de gevolgen 
van armoede uit te roeien. Dit is heel 
ingewikkeld en vraagt veel tijd.  
Ben je van mening dat dit een taak 
is voor ons allen ?  
Denk na over deze kernvragen : 
Hoe kan er betere, duidelijkere infor
matie rond armoede verzameld en 
zichtbaar gemaakt worden ? Hoe 
de problematiek van armoede (beter) 
op de politieke agenda plaatsen ?
Hoe armoedepreventie beter  
afstemmen op de verschillende 
doelgroepen ?  
Hoe beter inspelen op de eigen 
behoeften van mensen in armoede ? 
Welke acties kunnen wij in onze  
directe omgeving, in onze eigen regio 
uitwerken (o.a. op het vlak van werk, 
woning, onderwijs en gezondheid, …) ?  
Armoede is zeker geen marginaal 
feit. Het kan iedereen overkomen. 
En vlugger dan je denkt. Hoe kan je 
dit voorkomen ?
Veel mensen, verenigingen, organi
saties, … zetten zich dagelijks in 
voor de strijd tegen de armoede. 
Hoe kunnen wij mensen in armoede 
helpen ?  
Welke hulp hebben mensen in 
armoede het meest nodig ?

betaaLd werk aLS dam  
tegen de armoede ?
De armoedebarometer toont aan dat 
werk belangrijk is als hefboom voor 
een volwaardig leven. Maar wegen 
de voordelen van werk altijd op tegen 
de nadelen ?  
Is er een groot verschil tussen je loon 
en je vervoerskosten, extra kledij, 
uitgaven voor kinderopvang, … ? 

eiSen Voor je job ?
Welke eisen stel jij aan je  
(toekomstige) job ?  
Wat vind jij van deze eis :  
‘Je job moet (behoorlijk) betaald, 
kwalitatief en duurzaam zijn.’ 

12
n het hart van deze pedagogische handleiding vind je  
een ruime reeks diverse opdrachten. Zo krijg je een  
beter beeld van wat armoede betekent en wordt het  
cijfermateriaal van de Interfederale armoedebarometer 

concreter. Deze opdrachten haken in op de 6 categorieën :  
inkomen & schuld ; gezondheidszorg ; werk ; onderwijs ; 
wonen ; deelname & niet-monetaire deprivatie.

I

1
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6
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2

3
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Citaat
‘Armoede : de splinters en balken uit ander
mans ogen moeten halen om zich ‘s winters  
te kunnen verwarmen.’ (Luc Lamon)

Wat denk je hiervan ?

opLoSSing Via betere  
inFormatie oVer de HULp 
Voor menSen in armoede ?
Veel diensten willen mensen in 
armoede helpen. Maar veel hulp
maatregelen zijn onbekend bij  
de mensen in armoede. Iedereen is 
het er over eens dat er extra aan
dacht moet gaan naar de promotie 
en bekendmaking van deze hulp. 
Hoe pakken wij deze bekendmaking 
het best aan ? Wat werkt het best ?

wat iS dat, een ‘menS-
waardig LeVen’ Leiden ?
Het zijn vooral vrouwen, 65plussers 
en alleenstaanden die het ontzettend 
moeilijk hebben om de eindjes aan 
elkaar te knopen. Huur, energie 
kosten, kleding nemen grote happen 
uit je leefbudget. Maar hoeveel  
schiet er dan nog over om een  
menswaardig leven te leiden ?  
Wat betekent dat voor jou : een 
menswaardig leven leiden ?

kUnnen erVaringS- 
deSkUndigen Het  
VerSCHiL maken ?
Iedereen gaat akkoord dat het beleid 
meer moet luisteren naar de stem 
van de mensen in armoede zelf. 
Ervaringsdeskundigen, die armoede 
zelf aan den lijve hebben onder 
vonden, zijn dan een tolk om te 
vertalen hoe een kansarme zich voelt. 
Zij hebben immers zelf armoede 
ervaren en praten concreet over hun  
ervaringen. Dit heeft meestal meer 
impact dan personen die hun kennis 
over armoede uit studies halen.  
Denk je dat deze ervaringsdeskundigen 
de kloof tussen de administratie en 
mensen in armoede kunnen dichten ?

Hoe kUnnen wij armoede 
Het beSt beStrijden ?
Wat vind jij goede maatregelen in de 
strijd tegen de armoede ?  
Is het armoedeprobleem opgelost als 
wij aan de mensen in armoede meer 
geld geven ?
Welke hulp is te zwak volgens jou?  
Welke maatregel is totaal onaange
past ? Of te ingewikkeld ? 
Denk je dat het haalbaar is om 
mensen die in armoede leven bij 
deze vragen te betrekken ?  
Hoe kunnen wij rekening houden 
met hun kijk op armoede ?

moeten wij niet meer 
armoede Voorkomen dan 
geneZen ?
Ga je akkoord met deze stelling ? 
Wij zouden het armoedeprobleem 
zoveel mogelijk moeten aanpakken 
vooraleer armoede zich voordoet. 
Moeten we niet zowel armoede 
voorkomen én genezen ? 
Is dit volgens jou haalbaar ?

Vind je armoede ook  
terUg in kranten,  
tijdSCHriFten, … ?
Verzamel een aantal recente kranten 
en tijdschriften. Vind je in deze media 
artikels over armoede ?  
Op welke aspecten leggen deze 
artikels de nadruk ?  
Welke adjectieven kom je vaak tegen 
tijdens deze lectuur ?  
Ontdek je in deze artikels ook cijfer
materiaal over armoede ?  
Indien ja, vergelijk deze cijfers met 
de armoedebarometer.  
Komen deze cijfers overeen ?  
Geef hier commentaar bij.   
Lees je ook over mogelijke  
oplossingen om armoede uit 
de wereld te helpen ?
Geef je mening.
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Hoe komt het volgens jou dat het vooral 
deze personen zijn die een hoog armoederisico hebben ?
Het percentage vroegtijdige schoolverlaters bedroeg in 

2011 12,3 %. Het gaat hierbij om jongeren tussen  
18 en 24 jaar die geen onderwijs volgen en die ten 
hoogste een diploma lager middelbaar onderwijs 
hebben behaald. Lopen zij volgens jou het risico 

om het snelst in armoede te vervallen ?

ONDErWIJS
kr

ijg
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rw
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 goede punten

 
Het armoederisico 

van personen zonder diploma 
of enkel met diploma lager 

onderwijs ligt 2,8 keer hoger 
dan bij personen met diploma  

secundair onderwijs. Een 
groot knelpunt vormt dus 

de vroegtijdige school-
verlaters.

je school van de toekomst ?
Hoe gaat je school om met armoede ?  
Bespreek : waar is je school goed in op het vlak van 
armoedebestrijding ? En waar loopt het fout volgens  
jou ? Waar kan en moet het beter ?

krijgt armoede ‘slechte punten op school‘ ?
Hoe zie jij dit ? Denk je dat kinderen in armoede op 
school vaker slechte resultaten halen ? Of dat zij meer 
negatieve opmerkingen of straf krijgen ? 

wat speelt hierbij mee ? duid aan :  
ja of nee en geef ook uitleg bij je antwoord.

wat kost school-lopen ?
De kosteloosheid van het onderwijs, zoals bepaald in het 
artikel 2 van de Belgische Grondwet, is moeilijk realiseer
baar. Kosten voor onderwijs zijn verspreid over het ganse 
jaar en verhogen naarmate de kinderen ouder worden.  
De gemeenschappen nemen initiatieven om de  
schoolkosten te verlagen.

Kan je berekenen wat de kosten zijn voor 
een leerling in het 1° jaar lager onderwijs, 
het 1° jaar middelbaar onderwijs en het 
1° jaar hoger onderwijs ? Denk aan kosten 
voor schoolmateriaal, schoolboeken, 
schooluitstappen, bijles, … 

werk een beklijvende theaterscène uit !
Het blijkt dat arme kinderen sneller afhaken op school. 
Bedenk een sterke dialoogscène tussen de klastitularis 
Louis van het 2° jaar middelbaar onderwijs, de ‘gebuisde’ 
leerling Cindy en haar moeder Nancy. 
 
Verwerk volgende dramatische elementen in deze scène : 
n	 Leerkracht Louis wijst op de opeenvolgende  
 mislukkingen, op de vele afwezigheden en moeilijke
 communicatie met Cindy. 
 
n	 Leerling Cindy benadrukt haar gebrek aan  
 zelfvertrouwen, de zwakke toekomstperspectieven 
 en de hoop om toch het goede contact met één 
 van haar klasgenoten Sascha te behouden. 
 
n	 Mama Nancy wijst op de vele misverstanden  
 tussen haar en de schooldirectie en het gebrek aan  
 centen om alle noodzakelijke schoolmateriaal voor 
 haar dochter aan te kopen.

kleur bekennen
Ook in de schilderwerken zien wij dat de mensen in 
armoede zeer rauw werden getoond. Denk aan de  
schilderijen van Pieter Breugel (16e eeuw).
  
 Welk beeld hangt de kunstenaar op van  
 de mensen in armoede ?  
 Hoe groot is het verschil met de visie van   
 vandaag, hoe kunstenaars mensen in  
 armoede afbeelden en bekijken ?  

A B C

A B C

A B C

n	 De omgangsregels op school : 
 
n	 Het taalgebruik van en in de school : 
 
n	 De ouders van arme kinderen zijn minder  
 vertrouwd met de typische schoolcultuur : 
 
n	 Arme kinderen voelen zich niet aanvaard door de  
 leerkrachten en de directie.  
 Door dit gemis aan aandacht zetten zij zich minder in.  
 Zij missen dus vooral sociale bindingen :
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Wat verstaan wij onder de kwaliteit van de 
woning ? Volgens de armoedebarometer is een woning 
van slechte kwaliteit wanneer er een lekkend dak is, er 

vocht in de muren-vloeren-fundamenten aangetroffen wordt, 
er rottende ramen zijn, er gaan bad noch douche in de woning 

terug te vinden is, er binnenshuis geen toilet aanwezig is of wanneer 
de woning te donker is. Maar ook andere factoren spelen een rol : 

personen die in armoede leven gebruiken vaak verouderde en energie-
vretende huishoudtoestellen. Zij hebben daardoor ook een zware 
energierekening.	Als	zij	deze	factuur	niet	meer	kunnen	betalen,	
worden zij gedeeltelijk of volledig afgesloten van de energie-

toevoer. Zij hebben dan geen toegang meer tot gas, water 
of elektriciteit. Welke oplossingen stel jij voor om dit 

probleem (gedeeltelijk) op te lossen ? Wees 
concreet en ook realistisch in 

je suggesties.

WONEN
   

   
   

   
 r
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p een dak boven je hoofd 
 

Leven in een goede 
woning en in een gezonde 
buurt is belangrijk. Maar 

1 op 3 personen die in armoede 
leven hadden problemen met kwaliteit 
hun huis in 2011. Er zijn onvoldoende 

sociale woningen. Personen met 
beperkte financiële middelen zoeken 

een goedkope woning, het aanbod 
waaruit ze kunnen kiezen is 

echter in slechte staat.

Uit het nest gevallen ? 
Het zijn vaak de mensen die het 
zwaarst in armoede leven, die in de 
slechtst uitgeruste huizen wonen. 
Wonen in ongezonde woningen zorgt 
voor veel gezondheidsproblemen : 
astma ten gevolge van vocht, 
chronische loodvergiftiging, asbest
problemen, koolstofmonoxide
vergiftiging,… In onaangepaste,  
verouderde of ongezonde woningen 
kan je moeilijk aan culturele of sociale 
ontplooiing toe komen.   
Teruggetrokkenheid, schaamte,  
geen mogelijkheid om vrienden te 
ontvangen, familiale spanningen  
zijn hier vaak aan de orde. 

Hoe zou jij in je buurt voor 
(meer) kwalitatief goede en 
gezonde woningen zorgen ?  
Werk concrete beschrijvingen 
van een goede woning met 
basiscomfort uit.  
Vertel ook duidelijk hoe de 
inboedel van een dergelijke 
woning er voor je dient uit 
te zien.

Hoe wonen ‘onzichtbare’  
mensen ?
We hebben weinig of geen cijfers 
over de zogenaamde ‘moeilijk te  
tellen mensen’ : daklozen, woon
wagenbewoners,  
rondtrekkende bevolkingsgroepen  
en illegalen in België.  
Deze vele duizenden personen in 
België zijn (vaak) niet in de  
statistieken opgenomen en vallen 
uit de boot. Goed luisteren naar de  
terreinwerkers in allerlei initiatieven 
is de beste methode om de echte 
noden van deze mensen op straat  
op te sporen. 

Ga je akkoord met deze 
visie ? Waarom wel of 
waarom niet ?
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Citaat
‘Met de buik vol filosofeert men 
gemakkelijk over de armoede.’ 
(Georges Van Acker)

Wat vind je hiervan ?

 
Bespreek hoe jij je vrije 

tijd besteedt : sportactiviteiten, 
TV-kijken, een avondje bioscoop,  

fotografiecursus volgen in de plaatselijke  
academie, … Ga ook na hoeveel centen je  

per maand aan deze sportieve, ontspannende en/of 
artistieke activiteiten uitgeeft. Vertel ook welke  

hobbies je eventueel zou kunnen laten vallen als je het 
minder breed zou hebben en ook welke hobbies  

kost-wat-kost moeten behouden blijven.  
Geef ook aan welke drempels je opmerkt   

voor mensen in armoede die lid willen worden 
van de organisaties en verenigingen 

waarvan jij lid bent.
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In 2011 nam 7 op 
10 personen niet deel aan 

sportieve, ontspannende of arti-
stieke activiteiten. Zij zijn geen lid van 

een sportvereniging, zij gaan niet naar een 
filmvoorstelling of volgen geen tekenles.  

Bij de personen onder de armoedegrens is dit 
zelfs 8 op 10 personen. Ook leven deze personen 

in een huishouden dat te weinig geld heeft om een 
goed leven te leiden : personen met ernstige 

materiele deprivatie hebben tenminste 4 van 9 
volgende problemen : betalen van huur of nuts-

voorzieningen, aflossen van hypotheek, huis 
voldoende warm houden, het kunnen betalen 

van onverwachte kosten, geregeld een 
proteïnerijke maaltijd eten, op vakantie 

kunnen gaan, een TV, wasmachine, 
auto telefoon hebben.

goed voelen ?! 
Iedereen gaat akkoord : zinvolle vrijetijdsbesteding biedt alleen maar voordelen : ontspanning, plezier, sociaal contact zijn 
broodnodig. Je voelt je waardevol, je hoort erbij, je verruimt je blik en je eigenwaarde groeit. Dit heeft een grote invloed 
op je welzijn. Maar voor mensen in armoede zijn er veel te veel obstakels : toegangsprijs, lidgeld, vervoerskosten, …, 
kosten voor een sportuitrusting bijvoorbeeld lopen zeer hoog op. Verlies niet uit het oog dat er ook andere drempels 
zijn die verhinderen dat mensen in armoede écht deel uitmaken van bijvoorbeeld culturele organisaties of sportclubs : 
mensen in armoede hebben vaak angst voor het onbekende, ze hebben schrik om bekeken te worden,  
zij vrezen negatieve reacties van de anderen. 

Hoe kunnen wij deze drempels verlagen ? Kan je op de tonen van een bekend muzieknummer (bijvoorbeeld 
het muzieknummer Imagine van John Lennon) een aangepaste liedtekst rond dit onderwerp maken ? 

Als je extra inspiratie hebt, kan je twee verschillende versies maken. In de eerste liedtekst neem je het standpunt in van 
een persoon in armoede die doelloos rond dwaalt in zijn stad omdat hij zich nergens thuis voelt. In de tweede liedtekst 
vertolk je de authentieke droom van een welgestelde stadsgenoot die zijn vele vrienden wil aanzetten om een deel van 
hun vermogen te schenken aan een buurthuis dat culturele avonden wil plannen voor mensen in armoede uit de buurt.

Hoe gezinnen helpen bij die noodzakelijke maatschappelijke integratie ?
Het is onaanvaardbaar dat een groot deel van de bevolking uitgesloten wordt uit de maatschappij, zich in de marginaliteit 
bevindt. Aan mensen in armoede wordt het recht ontnomen om een volwaardig en menswaardig leven te leiden. Wij 
kunnen hen helpen om deel uit te maken van de samenleving. Hoe ? Op diverse manieren. Ook door de kinderopvang 
te verbeteren, ze psychologische hulp aan te bieden, … Schijnbare niet zo belangrijke hulpmiddelen maken een groot 
verschil als je deel wil uitmaken van een groep : een degelijke bril, een hoorapparaat , … 

 
Bespreek zelf ook enkele hulpmiddelen om de integratie van mensen in armoede waar te maken, om 
de sociale uitsluiting te verminderen. Zoek passende foto’s en illustraties bij dit thema. Voorzie ook elke 
foto van een actiegerichte begeleidende tekst zodat voor de lezer je suggesties tot verbetering duidelijk 
zijn. Extra vraagje hierbij : vind je dat hier humoristische elementen (bijvoorbeeld overdrijvingen,  
uitspraken uit hun context gehaald, ironische aanvallen, ….) mogen geïntegreerd worden ?

waar vinden jongeren hun draai ? 
Het blijkt dat kinderen die in armoede leven, niet zo makkelijk hun draai vinden bij de jeugdbeweging.

Hoe zou dit volgens je komen ? Hoe verklaar jij dit ?  
In welk opzicht zouden de jeugdbewegingen volgens je moeten veranderen ?
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Zoek een aantal foto’s  
over armoede op.  

Wat denk je over deze  
beeldvorming ?

MENSEN IN ArMOEDE IN HET VIzIEr
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Dé armoede bestaat niet.  
Foto’s rond ‘leven 

in armoede’ zijn vaak  
clichébevestigend.  

Veel foto’s komen tegemoet 
aan de typische denkbeelden 

van rijke mensen en  
houdingen van ‘mensen 

in armoede hebben 
(vooral) geld  

tekort.’ 

de mensen achter de cijfers,  
daar gaat het echt om !

Geef je visie over deze persoonlijke 
getuigenissen van mensen in armoede. 
Welke getuigenis spreekt je het meest aan ? 
Benoem een aantal ‘waarheden’ van deze 
personen (want er bestaat niet iets zoals 
‘één waarheid’). Geloof je in sociale  
betrokkenheid ? Zorgt participatie van 
mensen in armoede in diverse verenigingen 
voor meer of betere integratie ? Of leidt dit 
tot meer irritatie, afstand en uiteindelijke 
uitsluiting ? Geef je mening.

Gerard, 49 jaar, werkloos,  
Kruibeke : ‘Ik zou willen dat men 
naar mij luistert. Echt luisteren 
naar wat ik allemaal te zeggen heb. 
Hiervoor moet er wel tijd zijn. Want 
ik heb zo veel te zeggen. Er zijn wel 

mensen die mij en mijn gezin willen helpen, maar met 
hun hulp sta ik niet veel verder. Zij weten niet hoe het 
voor ons voelt om niet rond te komen, om mijn kinderen 
niet mee te kunnen laten gaan op schoolreis.’
 

Nancy, 31 jaar, werkloos,  
Zeebrugge :  
‘Ik weet wel dat computers  
belangrijk zijn. Met internet zou  
ik veel tijd kunnen besparen.  
Maar ik heb geen geld om zo’n 

computer te kopen. Veel te duur. En eerlijk gezegd, 
ik weet ook niet of ik er mee zou kunnen werken.  
Want het zal veel te moeilijk voor mij zijn ….’
 

Jeroen, 16 jaar, leerling  
Atheneum Oost-Vlaanderen :  
‘Ik kan mij eigenlijk niks permit
teren als ik eens op stap ga in de 
stad. Gelukkig ga ik zelden uit, 
want mijn klasgenoten mijden mij 

duidelijk. Ik schaam mij hiervoor zeer erg. Ik heb al op 
school gepraat over mijn gemis aan vriendschap. Mijn 
klastitularis haalt zijn schouders op en belooft dat hij 
dit wil bespreekbaar maken in de klas. Maar ik verzet 
mij tegen zo’n gesprek. Dan verlies ik mijn laatste  
respect. Ik weet echt niet meer wie mij kan helpen.’ 

en … wat met de crisis ?
Je hoort wel eens : ‘ten tijde van 
crisis moet je meer bezuinigen.’  
Anderen beweren dat het beleid juist 
in crisistijden niet mag bezuinigen in 
de steun voor mensen in armoede.

 
Deel jij deze mening ?  
Hoe zie jij dit ? Maar op welke terreinen 
moet je bezuinigen ? Hoe bezuinig je 
zonder mensen in armoede nog meer in 
armoede te duwen ? Rangschik de 
volgende 5 projecten van ‘eventueel op 
bezuinigen’ tot ‘zeker niet op bezuinigen.’

✔  Een project dat mensen in armoede wijst op de tegemoetkomingen 
en kortingen waar ze recht op hebben ;

✔  Een project dat bankbedienden traint om klanten met zware 
schulden te begeleiden ;

✔  Een project om op Kerstavond aan mensen in armoede een 
eenvoudige warme maaltijd te schenken ;

✔  Een project om mensen in armoede een abonnement voor een 
openbaar zwembad te bieden zodat zij zich makkelijker kunnen 
douchen ;

✔  Een project om beginnende leerkrachten te helpen om armoede-
signalen te herkennen bij hun leerlingen en hun ouders vlotter 
door te verwijzen naar hulpcentra.

dUiZeLingwekkende 
CijFerS
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1/6 van de Belgische gezinnen
 leeft onder de armoedegrens.

1/4 van de Belgische vrouwen heeft 
het financieel moeilijk.

1/3 van de alleenstaanden met kinderen 
leeft in armoede.

1/5 van de senioren leeft onder 
de armoedegrens.

6/10 van de personen afkomstig 
uit een niet EU27 land leeft 

in armoede



A B C

maak je eigen HaikU : ‘Verbergen wij de armoede ?’
Een persoonlijk gedicht rond de noodzaak van eerlijk en open te kijken naar armoede. Vind je dat 
armoede in je omgeving sterk in het oog springt ? Of ben je van mening dat armoede voor jou 
evengoed verborgen en onzichtbaar een eigen leven leidt ?

Werk een haiku uit rond armoede. Een haiku is een vorm van Japanse dichtkunst, 
geschreven in 3 regels van 5, 7 en 5 lettergrepen. De haiku drukt een plotse, 
persoonlijke ervaring uit. Emoties mogen hier zeker bij aan bod komen. De haiku 
hoeft niet te rijmen. Indien haalbaar : probeer ervoor te zorgen dat de haiku zowel 
van boven naar beneden als van beneden naar boven kan worden gelezen … 

Een voorbeeldhaiku ‘rond armoede maakt stil … :’
 ‘k Heb niks te zeggen 
 Laat een ander maar denken 
 Het blijft veel te stil

Ziehier de kernidee van je eigen haiku : armoede herken je pas echt als je niet enkel bij de  
uiterlijkheden van armoede blijft staan. Armoede springt dus niet altijd sterk in het oog.  
Je moet ook achter het beeld van de armoede durven kijken. (link naar de titel  
‘Verbergen wij de armoede ?’ en de realiteit ‘Verborgen en onzichtbare armoede.’)
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doe mee aan een andere, 
inSpirerende eStaFette-Loop.
Een groepslid krijgt ‘de goed voorbeeld
estafettestok’ in ontvangst. Hij moet een goede 
suggestie rond armoedebestrijding voorstellen 
aan de andere groepsleden. Nadien geeft hij 
de estafettestok door aan een ander groepslid. 
Deze persoon moet met de groep naar een plek 
in de buurt gaan, waar er een goed initiatief 
tegen de armoede loopt. Ook daar moet hij voor 
de nodige toelichting zorgen. En zo gaat deze 
estafette verder. Twee groepsleden zorgen voor 
een fotoverslag van deze estafettewandeling. 
Het is essentieel dat deze verzameling van 
goede initiatieven wordt doorgegeven.
Indien haalbaar wordt er in de ganse groep 
overlegd wat de succes en de faalfactoren zijn 
van deze initiatieven en de concrete uitwerking. 
Een extra opdracht : wees nog creatiever en 
denk na hoe je voor deze estafetteloop veel 
mediaaandacht kan losweken.

beter kennen = beter begrijpen 
= beter HeLpen
Mensen in armoede willen dat hun  
problemen ernstig worden genomen.  
De samenleving kan veel leren van de 
zienswijzen  en de ervaringen van deze 
personen in armoede. Deze getuigenissen 
van personen die in slechte leefomstandig
heden proberen overeind te blijven, zorgen 
voor betere maatregelen. Beter kennen 
betekent beter begrijpen. En beter begrijpen 
betekent beter helpen. Zo worden de 
leemtes in de strijd tegen de armoede in 
kaart gebracht en wordt er samen naar 
oplossingen gezocht.
Wat gebeurt er al ? Heel veel. Denk 
bijvoorbeeld aan onderdak voor daklozen, 
verwarmingstoelagen, cultuur en sport
cheques, … Maar het moet nog beter. 
Het leefloon moet worden opgetrokken.  
Ook is er een grote nood aan gratis 
medische hulp.
Wat ontbreekt volgens je in de strijd tegen 
de armoede ? Rangschik deze elementen in 
dalende orde van belangrijkheid.

teken mee tegen de 
armoede !
Ga in een groepje de straat op, naar 
een plaats waar er veel passanten 
zijn (een marktplein, in de buurt van 
veel grote winkels, aan de uitgang van 
een bioscoop, …) Maak een sterke 
tekening rond het thema : ‘niet alleen 
wij moeten het goed hebben ! Teken 
mee tegen de armoede.’ En laat deze 
kaart tekenen door zoveel mogelijk 
mensen. Uiteraard moeten jullie vlot 
uitleg kunnen geven over de aanpak 
van jullie steunactie. 
Als een extra opdracht werken jullie 
een plan uit om deze handtekeningen 
te overhandigen aan de ministers en 
hiervoor veel media-aandacht los  
te weken. 
Ga tenslotte ook een stap verder :   
geef enkele goede suggesties om  
nog meer werk te maken van  
armoedebestrijding.

een goed debat rond armoede 
opent je ogen.
Je mag 4 personen uitnodigen om over het  
complexe onderwerp ‘armoede’ te praten en om 
nieuwe voorstellen rond armoedebestrijding voor te 
stellen. Je vindt een gevarieerd en actiegericht debat 
belangrijk. Elke deelnemer aan dit debat reageert 
vanuit zijn ‘anderszijn.’ Belangrijk hierbij is dat de 
deelnemers dienen te zoeken naar de juiste houding, 
naar het juiste evenwicht tussen de eigen overtuiging 
en het respect voor de ‘andere.’ De doelstelling van 
deze oefening : begrip leren opbrengen voor andere 
mensen. Dit is de basis voor een beter contact, 
samenwerking en integratie.
Wie zou je uitnodigen om zo’n goed debat rond 
armoede waar te maken ? Je moet ervoor zorgen 
dat de meningen uiteenlopen. Als invalshoek voor 
dit snedig debat haken wij in op de vraag : ‘vormt de 
integratie in de wijk de beste oplossing in de strijd 
tegen de armoede?.’ Een aantal mensen meent dat de 
bestaande netwerken in de wijk / in de regio het best 
kunnen meewerken aan de hulp voor de mensen in 
armoede. Het globale beleid dient vooral deze samen-
werkingsverbanden te bestuderen. Tegenstanders van 
deze visie argumenteren dat het helemaal niet de wijk 
is die verantwoordelijk is voor de armoede. 
Zij benadrukken dat de vroegere wijk met als sfeer 
‘ons kent ons’ en de typische solidariteit niet meer 
bestaat, en dat de wijk voortdurend zwakker wordt.

geLijke kanSen Creeren
Ervaring wijst uit dat er niet zo maar beslissingen boven de hoofden 
van mensen in armoede mogen worden genomen. Om hen volop 
deel te laten uitmaken van de maatschappij moeten wij hun  
leefwereld beter begrijpen. Hoe zou jij dit aanpakken ?

Kan je een lijst maken van de typische misverstanden die wij 
hebben rond mensen in armoede ?

Geloof je in de kracht van participatie ?

reSpeCt en Samenwerking Vormen de kern Van de 
armoedebeStrijding.
Vandaag krijgen mensen in armoede vooral hulp op 3 vlakken : 
financiële hulp als leefloon, hulp bij de zoektocht naar werk en  
medische hulp. 
Ontwikkel een rollenspel met verschillende personen ; een persoon 
die al jaren veel moeite heeft om de eindjes aan elkaar te knopen en 
verlangt naar meer aandacht ; een oudere politicus die minder centen 
wil vrijmaken voor armoedebestrijding omdat het probleem toch maar 
weinig mensen beroert, een student die weinig weet over de concrete 
aanpak naar mensen in armoede toe maar vol goede bedoelingen zit en 
een journalist die een geëngageerd artikel rond het armoedevraagstuk 
wil schrijven. De focus ligt vooral op de armoedehulp op 3 vlakken :  
het Europees gewaarborgd minimumloon, de strijd tegen de kinder-
armoede en voor meer kinderwelzijn, en de strijd tegen de dakloosheid. 



Hoe armoede Uit de wereLd HeLpen ?
Reageer ! Wat ontbreekt in deze informatiebundel ?  
Welke hinderpalen kom je tegen ? 
Welke knelpunten in de armoedebestrijding wil je signaleren ? 

Je kan deze interfederale armoede
barometer en haar pedagogische 
handleiding vinden op de website van 
de POD Maatschappelijke Integratie 
via www.miis.be


