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Gitsestraat 53, Roeselare

Armoede is…

t’Hope vzw
Armoedevereniging
Vereniging waar armen het woord nemen
6 criteria:
Armen verenigen, armen het woord geven, armen blijven zoeken,
Werken aan maatschappelijke structuren,
Dialoog en vorming,
Werken aan maatschappelijke emancipatie.

Welzijnsschakel
Vrijwilligersorganisatie
(mensen met en zonder armoede-ervaring)
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Armoede
Wat is armoede?
Hoe kijken we naar armoede?
Hoe kunnen we armoede
begrijpen?

Wat roept het woord
“ARMOEDE” bij je op?
Waaraan denk je?
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Armoede:
een buitenkant
een binnenkant

De buitenkant van armoede
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Gevangen in een web

De binnenkant van armoede:
verborgen
gekwetst
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Binnenkant van armoede
Uitsluiting
Moedeloosheid/
stress/
verbittering

Kennis
missen

Negatief
zelfbeeld/
Wantrouwen
Kwaadheid/
Angst

Vaardigheden
missen
SchaamteSchuldgevoel

KRACHTEN van kwetsbare mensen
Solidariteit
Het zorgende

Draagkracht
veerkracht

creativiteit

Overlevingsvaardigheden

Humor

Rechtuit/
‘echt’/
Scherp aanvoelen
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Definitie Prof. Vranken (2008)
“Armoede is een netwerk van sociale uitsluitingen dat zich uitstrekt
over meerdere gebieden van het individuele en collectieve bestaan.
Het scheidt de armen van de algemeen aanvaarde leefpatronen van
de samenleving. Deze kloof kunnen ze niet op eigen kracht
overbruggen.”

“algemeen aanvaarde leefpatronen” = door welke bril kijken
we naar mensen?
è verklaren veel vooroordelen!
è Hoe overbruggen we die kloof?
è

è

• Zes diepe kloven
– Gevoelskloof:
vanuit het zich niemand voelen streven naar erbij
horen
– Kenniskloof:
ver uiteen liggende leefwerelden
– Vaardigheidskloof:
overlevingsvaardigheden nemen de overhand
– Positieve krachtenkloof:
solidariteit, draagkracht, humor, rechtuit
– Structurele kloof: uitsluiting van grondrechten
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Armoede in cijfers…..
Hoeveel mensen in België leven in armoedesituaties?
Hoeveel bedraagt het leefloon?
Biedt werk voldoende bescherming tegen armoede?
Hoeveel jongeren verlaten het secundair onderwijs zonder
diploma?
• Hoeveel mensen staan er op de wachtlijsten voor een
sociale woning?
• Hoeveel mensen doen beroep op de voedselbank?
•
•
•
•

l
l

Cijfers en veel info:
www.armoedebestrijding.be

Hoeveel mensen in armoede?
• 16,4% van de Belgische bevolking leeft onder de armoedegrens
= 1 op 7 mensen (Roeselare: 15,9 %)
Hoger armoederisico bij werklozen, eenoudergezinnen en huurders
• Bijna 5% leeft in “ernstige materiële deprivatie”
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Hoeveel bedraagt het leefloon?
• samenwonend: 639,27 € per maand
• alleenstaande: 958,91 € per maand
• gezin: 1295,91 € per maand
• Kan je daar mee rond komen?
huur, energiekosten, andere vaste kosten,
kledij (kinderen), dokterskosten (gezondheid…)
eten en drinken, vrije tijd...

• WERK?
4,7% van de werkenden heeft een armoederisico
• ONDERWIJS?
8,8% van de jongeren verlaat de school zonder diploma
(in Brussel: 14,8)
• WACHTLIJST SOCIALE WONING: meer dan 150 000 mensen in
Vlaanderen (er komen amper 1300 woningen per jaar bij)
• VOEDSELBANK: 195 000 mensen per maand
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Roeselare?

Centrumstad: reële en stijgende armoedeproblematiek!
16,9 % van de kinderen geboren in arme gezinnen
Inspanningen:
– beleid: stad en OCMW
– solidariteit en inspanningen van burgers: vrijwilligerswerk
t’Hope
ook bv: De Kerit, Mannahuis, vzw ‘t Huis-werk

Wat doen we in t’Hope?
Huisbezoeken en mensen in armoede (op)zoeken.
Bijeenkomsten (op dinsdagavond): Oudergespreksgroep, Haptje en e
klaptje (op verhaal komen, de werking plannen)
Ontmoetingsactiviteiten: koffie en activiteiten op dinsdagnamiddag,
(soep met babbeltjes op donderdagmiddag)
(Dag)uitstappen
Sensibiliseren rond armoede (Ook via theater)
Beleidsmatig aan armoede werken.
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“het contact met iemand die echt in mij
geloofde en naar mij luisterde was heel
belangrijk. Ik ben erdoor beginnen groeien.”

Ontmoeting
Leefwereld
leren kennen
Welkom zijn,
erbij horen

Leren van elkaar

Samen
Verantwoordelijk

Bouwen aan
Vertrouwen

Krachten zien
en aanspreken
Gelijkwaardigheid
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Wat doen we nog in t’Hope?
Naast de werking voor volwassenen
è ook een kinder- en jongerenwerking: JAKEDOE
èkinderen 6-12jaar
èjongeren 12-18jaar
è+18 werking

Armoede
Veel meer op de (politieke) agenda
positieve evoluties
Toch een grote roep naar Vlaamse en
(nieuwe) federale regering: méér
duurzame maatregelen!
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Een uitdaging voor ieder van ons:
“het contact met iemand die echt in mij
geloofde en naar mij luisterde was heel
belangrijk. Ik ben erdoor beginnen groeien.”
Vooroordelen aan de kant
Welkom in onze vereniging
Aandacht voor drempels

Meer info?
Websites:
armoedebestrijding.be, komafmetarmoede.be
Boeken:
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Dankjewel voor jullie aandacht!
Kimberly Bulckaen
Fino Tratsaert
thope@telenet.be
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