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Creatieve vormen van armoedebestrijding

Betrokkenheid Troef
Op talloze manieren zijn plaatselijke kerken in Nederland betrokken bij armoedebestrijding.
In dit artikel lichten we een aantal voorbeelden uit van diaconale initiatieven tegen armoede.
Het eerste voorbeeld dat we hier noemen is
afkomstig uit Hoofddorp. Kerkcentrum De Ark
huisvest daar een Repair Café; Eén van de 750
Repair Cafés wereldwijd. Een Repair Café is een
gratis toegankelijke bijeenkomst die regelmatig
terugkeert, waarbij vrijwilligers uit de buurt andere
buurtgenoten helpen met het repareren van hun
kapotte spullen. Zo kunnen ze van elkaar leren
en contact hebben met elkaar. Het heet niet voor
niets café. Bovendien is een Repair Café een
duurzame activiteit. Minder spullen weggooien
werkt niet alleen besparend, het is ook beter
voor een leefbare aarde.

Repair Café Hoofddorp
Eén keer in de maand wordt de hal van De Ark
omgebouwd tot een ontmoetingsruimte met
werktafels. Vrijwilligers staan klaar om buurt-

bewoners die binnenlopen van dienst te zijn:
sommigen zijn handig in elektronica, anderen
meer in ‘klusjes-van-alles’, weer anderen met
de naaimachine. De fietsenmakers staan klaar
om banden te plakken of kabeltjes te vervangen.
Deze vrijwilligers zijn geworven door oproepen in
kerkbladen, huis-aan-huisbladen en het regionale
dagblad. Zij stonden vanaf het begin in de rij: zowel mensen die al langere tijd werkloos zijn of in
de WAO zitten, als mensen met een drukke baan.

Tienden de Luxe Woerden
Het Tienden de Luxe initiatief is opgezet door de
diaconieën van de Gereformeerde Kerk in Woerden
en Zegveld. Zij bieden hiermee een extra mogelijk
heid voor bewustwording over luxe, en een concrete
suggestie om iets te doen. Wie een uitgave doet
die hij of zij zelf als een ‘luxe uitgave’ bestempelt,
stort ‘een tiende deel’ (of een ander percentage)
van het bedrag van de aankoop op de bankrekening
van de diaconie. Het kan hierbij gaan over de
aanschaf van een nieuw mobieltje, een vakantiereis, of een goed diner buitenshuis. De diaconie
spreekt over ‘Tienden’ (10 procent) omdat dit
begrip een bekende bijbelse klank heeft. Tien
procent is vooral spreekwoordelijk bedoeld; het
mag elk ander percentage of bedrag zijn waar de
deelnemer voor kiest. Het gaat uiteindelijk om
bewustwording van de luxe die we hebben, en
het actief bestrijden van armoede in de wereld.

Pact Sam Sam Amersfoort
De diaconie van de protestantse gemeente in
Amersfoort is mede initiatiefnemer van Pact
Sam Sam, een initiatief waarin de krachten van
een groot aantal (vrijwilligers)organisaties op het
gebied van armoedebestrijding gebundeld wordt.
Dit kunnen zowel fondsen, stichtingen, kerken
of andere initiatieven zijn. Zij zorgen ervoor dat
ze van elkaar weten wat ieder doet, zodat er bij
een hulpvraag die door de één niet opgepakt kan
worden, een juiste verwijzing plaatsvindt. Hulpvragers hoeven hierdoor niet steeds hun verhaal
opnieuw te vertellen, maar kunnen rekenen op
goede communicatie tussen de organisaties.
(vervolg op pagina 8)
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Armoedeonderzoek
Sinds 2002 voert Kerk in Actie iedere twee
jaar een armoedeonderzoek onder diaconieën
uit. Aan de hand hiervan wordt in kaart
gebracht hoe en aan wie plaatselijke kerken
hulp verstrekken en wat de oorzaken zijn
waardoor deze hulpvragers aankloppen bij
de diaconie. Ook wordt geïnventariseerd
welke knelpunten worden gesignaleerd,
zodat deze kunnen worden aangekaart bij de
overheid om verbeteringen in het armoedebeleid te stimuleren.
Begin februari hebben alle diaconieën een
brief ontvangen met de uitnodiging mee te
doen aan het onderzoek. In de brief vindt u
een wachtwoord waarmee u in kunt loggen
op de digitale vragenlijst.
Doet u mee? Ga – vóór 1 mei 2016 - naar
http://www.knooppuntkerkenenarmoede.nl
en vul de vragenlijst in. Alvast hartelijk
bedankt!

Ongeveer eens in de twee maanden zijn er Netwerk
cafés, waarin thema’s rond armoede aan de orde
komen. Deze Netwerkcafés zijn belangrijke ontmoetingsmomenten voor iedereen die in Amersfoort werkt aan het verminderen van armoede. De
stuurgroep neemt deel aan ontmoetingen met de
burgerlijke gemeente, waardoor Pact Sam Sam
een signaalfunctie heeft naar de lokale overheid.

Theatervoorstelling in Delft
De Vierhovenkerk in Delft gaf podium aan De
Omdenkers, een muzikale theatervoorstelling met
humor, over spookburgers met een stoutmoedig
plan. Spookburgers zijn mensen die bij geen
enkele gemeente zijn ingeschreven en daardoor
geen rechten hebben. Ze leven, ademen, vechten
voor hun bestaan en hebben lief, maar op papier
bestaan ze niet. Ze zijn illegaal. Nederlanders en
toch illegaal? Het komt vaker voor dan gedacht.
De muziektheaterproductie is speciaal ontwikkeld
voor kerken en organisaties om te werken aan
bewustwording op het terrein van armoede. In
de voorstelling wordt een wereld getoond die
voor de meeste kerkleden ver af staat van hun
dagelijkse wereld. Ongeluk, pech, ziekte en
werkloosheid kunnen je leven totaal op zijn kop
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zetten. Maar je kunt er ook uitkomen; ook dat
deel wordt met verve en karakter getoond. Het
project wordt uitgevoerd door mensen die zelf in
armoede leven. De voorstellingen maken indruk,
maken bewust en maken tongen en emoties los.
Tekst: Meta Floor behartigt de armoedebestrijding
in Nederland namens Kerk in Actie.
m.floor@kerkinactie.nl
Foto's: Knooppunt Kerken en Armoede

Meer voorbeelden?
De vier bovenstaande voorbeelden zijn
afkomstig uit het boekje Betrokkenheid Troef.
Het boekje is uitgegeven door het Knooppunt
Kerken en Armoede en bevat 70 inspirerende
diaconale initiatieven tegen armoede in
Nederland. De vernieuwende ideeën zijn
ingedeeld in tien categorieën en maken je
enthousiast om hier ook zelf mee aan de
slag te gaan. Het boekje is te bestellen op
www.kerkinactie.nl/webwinkel voor € 5,per stuk (incl. verzendkosten).

