OVERI GENS
De armoedebarometer
Terwijl de kerstglitter en de geschenkengolf ons de voorbije weken als een
tsunami overspoelden, hebben armoedeorganisaties aan de alarmbel getrokken. Als je dezer dagen door de straten van onze steden en gemeenten stapt,
zou je het niet zeggen, maar de armoede neemt hand over hand toe. Om die
armoede een gezicht te geven werd in een aantal gemeenten waar de kinderarmoedecijfers boven de 10% liggen, een armoedebarometer uitgewerkt. Het
is de bedoeling dat een werkgroep de resultaten van de metingen opvolgt en
toetst aan het lokale beleid.
Voor heel wat gemeenten is de
beschikbaarheid van betaalbare
sociale woningen een prioritair
werkpunt. Met een leefloon een
studio, een appartement of een huis
huren op de privémarkt is meestal
een onhaalbare opdracht. Ook de
stijgende energieprijzen zijn een pijnpunt. Om nog niet te spreken over de
almaar oplopende schoolfacturen. Niet alleen eenoudergezinnen hebben het
daar knap lastig mee, ook wie door omstandigheden zijn werk verliest of gezondheidsproblemen heeft, komt al snel in een uitzichtloze financiële situatie
terecht. Het is geen toeval dat de voedselbanken het afgelopen jaar zo’n 10%
meer mensen over de vloer hebben gekregen.
Soms rolt de dobbelsteen niet de goede kant op
Als je de website www.mijnstemtelt.be opent, word je meteen met de neus op
de armoedefeiten gedrukt: ‘Sta eens in mijn schoenen’ luidt de boodschap,
met daaraan gekoppeld: ‘Ik leef in armoede en moet altijd weer harde keuzes
maken. Dat is mijn dagelijkse realiteit.’ De bezoeker van de site wordt vervolgens uitgenodigd om een test te doen. Eerst voer je de naam of de postcode
van je gemeente in. Daarna mag je kiezen met wie je op pad gaat: met Samira, Liesbet, Emma, Pieter of Mohamed. Je ontdekt de dagelijkse ongemakken
waarmee deze mensen geconfronteerd worden, en je voelt je samen met hen
wegglijden in onbetaalde facturen die zich opstapelen en pijnlijke opmerkin-
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gen die hen nog verder de put in duwen. Als je klaar bent met de test, kan je
doorklikken naar het verhaal van Mia of dat van Morine. Wij kozen voor het
laatste en nemen het hierna integraal over.
Breed heb ik het nooit gehad. Het was altijd wikken en wegen. Mijn man
werkte als zelfstandige in de bouw en ik als zorgkundige, en daar konden we
best van leven. Tot in 2002 een vechtscheiding alles veranderde. Ik bleef achter
met drie zonen, 15, 9 en 7 jaar oud. De vader trok zich niets meer van hen
aan. Behalve de zorgen voor hun opvoeding stapelden ook de rekeningen zich
op. Al die jaren zijn een gevecht geweest.
Zo voel ik het toch aan. Een gevecht om mijn hoofd boven water te houden,
financieel en sociaal. Een gevecht om mijn zonen ondanks alles de kans te
geven om te studeren. Een gevecht om zelf nog wat geloof in mezelf over te
houden. Ik ben gelukkig in hetzelfde huis kunnen blijven wonen, maar dat heeft
me bloed, zweet en tranen gekost. Voor onderhoud en herstellingen is er de
voorbije 15 jaar geen ruimte geweest. Misschien over enkele jaren, als de stad
Gent met een sociaal renovatieproject naar mijn wijk komt.
Mijn oudste zoon heeft mij de schuld gegeven van
de scheiding en belandde op het foute pad. Hij is geplaatst geweest, een verschrikkelijk moment, maar ik
kon niet het risico nemen dat hij de andere twee zou
meesleuren. Vandaag heeft hij een job, een relatie en
een dochter. Door het conflict met mijn zoon ben ik
mijn werk kwijtgeraakt. Op een bepaald moment viel
mijn inkomen terug op een leefloon. Daarop heb ik
mijn stoute schoenen aangetrokken. Ik ben naar mijn
oude school gestapt om te vragen of ze me niet aan
een job konden helpen. Meer dan een paar vervangingscontracten zat er niet in. Intussen engageerde
ik mij in de werkgroep onderwijs van de Zuidpoort,
een Gentse vereniging waar armen het woord nemen. Dankzij mijn inzet daar
kon ik een jaar bij Samenlevingsopbouw Gent werken. Ik hoopte dat dat een
springplank zou zijn, maar helaas was dat niet zo.
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Mijn inkomen nam weer een duik. Heroriëntaties en bijkomende opleidingen leverden slechts tijdelijke jobs op. Met mijn stempelgeld moest ik mijn huishouden
runnen en de studies van mijn kinderen betalen. Ik krabbelde voort en onder de
constante druk van afbetalingsplannen cijferde ik mezelf helemaal weg. Mijn
jongste zoon studeerde intussen voor kok. In oktober diende ik een studiebeurs
in, pas in augustus kreeg ik het geld. Al die maanden moest ik stages, kostuums
en een studiereis zelf voorschieten, waardoor andere rekeningen bleven liggen.
Vier keer dat jaar stond een deurwaarder aan de deur. Vandaag is mijn zoon
chef in een restaurant in de buurt.
Ook mijn middelste zoon doet het inmiddels goed.
Hij is afgestudeerd als sociaal werker en moet nog
één jaar doen als bachelor orthopedagogie. Allemaal dankzij veel studentenjobs, veel babysitten,
een studiebeurs en een stukje van mijn inkomen. Een
leerkracht die je kind ‘een loser’ noemt ‘die nooit zal
slagen’, dat zijn klappen waar je van duizelt. De
stress en de energie die het kost om telkens weer
recht te krabbelen, valt moeilijk te beschrijven. Jarenlang al ga ik drie keer per maand naar de voedselbank. Als je moet rondkomen met pakweg € 50
per week, is dat meegenomen, ook al is zo’n pakket
niet altijd even geschikt voor mijn diabetes. Jarenlang al heb ik een budgetmeter voor elektriciteit en gas. Energieschulden heb
ik momenteel niet, maar ik durf niet opnieuw overschakelen naar een gewoon
contract, uit schrik voor afrekeningen die ik niet de baas kan. Natuurlijk loop
ik niet te koop met al die problemen. Dat is het beetje eigenwaarde dat ik nog
heb. Daarom doet een opmerking over iets nieuws dat ik aan heb of mijn haar
dat geknipt is, ook zoveel pijn. Moet ik mij dan altijd verantwoorden? Uitleggen
dat het tweedehands is of een traktatie van mijn zoon?
In al die jaren ben ik ook steeds meer met mijn gezondheid beginnen sukkelen. Na talloze gesprekken met psychologen en trajectbegeleiders van de
VDAB beslisten zij dat ik ‘niet-toeleidbaar tot de arbeidsmarkt’ was. Ik ben met
andere woorden te goed voor invaliditeit, maar te slecht om te werken. Afgeschreven door de maatschappij. Geparkeerd, met een minimuminkomen. Als
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ik weer zou werken, verlies ik mijn rechten. En als ik dan een tegenslag heb
of zieker word, riskeer ik nog meer te verliezen. Terwijl ik nog steeds talenten
en capaciteiten heb. Ik werk vele uren als vrijwilliger in het dienstencentrum in
mijn buurt. Ik begeleid een bejaardengroep bij uitstappen en activiteiten. Ik zou
nog perfect manicure, pedicure en gelaatsverzorging bij ouderen kunnen doen.
Maar ik zit vast. De regering creëert flexijobs, maar ik mag niet. ‘Ze willen niet
werken.’ ‘Eigen schuld dikke bult.’ Mensen beseffen de emotionele schade niet
die zo’n opmerkingen aanrichten. Af en toe ga ik voor groepen of scholen
getuigen over mijn situatie. In debatten kom ik soms politici tegen. Ooit heeft er
mij één na afloop van een debat gezegd: ‘Ik hoop dat, als je zoon afstudeert,
jij in zijn restaurant de afwas kan doen ...’ Ben ik alleen nog maar goed om de
afwas te doen? Waarom zijn er zoveel mensen die niet beseffen hoe moeilijk
het kan zijn als je niet het geluk hebt dat de dobbelsteen de goede kant op rolt?
Ze zijn met velen, maar ze zijn stil en niemand ziet ze nog
Dit jaar heeft Welzijnszorg de aandacht toegespitst op armoede in het onderwijs. Maandag 26 november moesten de leerlingen in meer dan 250 Vlaamse
en Brusselse scholen een aantal hindernissen nemen om de school binnen te
gaan. Daarmee werd aandacht gevraagd voor de vele problemen waarmee
kinderen uit kansarme gezinnen op school dagelijks te maken krijgen.
Een mooie illustratie van wat armoede voor een schoolgaand kind kan betekenen, hoorden we op 1 september van dit jaar op Radio 1. Elke week nodigt
de zender iemand uit om in het programma De Ochtend zijn of haar held van
de week voor te stellen. Die dag was Hendrik Vos, professor Europese politiek
aan de Gentse universiteit, aan de beurt. Hij las een door hem geschreven
brief voor, gericht aan Johan Van Biesen, voorzitter
van de vereniging Schulden
op School.1 In een schrijven
aan De Standaard, had Van
Biesen aandacht gevraagd
voor de groeiende armoede
op school.
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1 september 2018
Beste Johan Van Biesen,
Ik ken u niet, maar ik lees dat u voorzitter bent van de vereniging Schulden op School. U bent
mijn held van de week, jawel, want u schreef een brief, en die stond op dinsdag in de krant.
Het was een klein kolommetje, in De Standaard, op pagina 35, onderaan.
U had het over Sigrid, die op haar twaalfde wilde leren voor kapper. Maar dat ging niet. Ze
kon niet starten, want de koffer met scharen en borstels en oefenpoppen was te duur. Dus
volgde Sigrid een kantooropleiding, maar dat lag haar niet, en ze probeerde nog wat anders,
en nog wat anders. Zolang het maar goedkoop was. Kapster is ze nooit geworden, terwijl dat
plan toch echt niet zo waanzinnig was. Maar blijkbaar wel te duur.
Ik zocht wat cijfers. 12% van de kinderen in Vlaanderen woont in een huishouden met een
inkomen onder de armoederisicodrempel. Dat zijn 150.000 kinderen. 150.000! Een op de vijf
gezinnen kan zich geen week vakantie buitenshuis permitteren. 30.000 kinderen kunnen geen
vriendjes uitnodigen om te komen spelen. 10.000 kinderen missen schooluitstappen omdat
ze te arm zijn om ervoor te betalen. Er worden vandaag twee keer zoveel kinderen in een
kansarm gezin geboren als tien jaar geleden.
Dat is veel. Dat is vreselijk veel.
Een koffer met scharen is te duur, niet alleen voor Sigrid maar voor vele kinderen. Dat is
schokkend en stuitend en vooral een schande.
Kinderen in armoede hebben de meest uiteenlopende gaven en talenten, maar één ding
hebben ze allemaal geleerd en kunnen ze het best van al: zwijgen. Dat zullen ze maandag
ook doen, als de juf met de beste bedoelingen vraagt hoe de vakantie is geweest. Ze zullen
luisteren naar de verhalen, over zeilkampen en ponykampen, over Disneyland Parijs, over
tropische stranden en hotels met zwembaden, van Bali tot de Beekse Bergen. Het is iedereen
gegund, echt, en ik hoop dat er geen blauwalg in het water zat, of kwallen in de zee, dat
er nergens muggen waren en niemand in een bosbrand heeft gezeten. Maar achteraan in
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de klas zit er een Sigrid die op haar lip bijt, naar het plafond kijkt of naar haar versleten
schoenen. En die droomt van kapsels.
Ze zijn met velen, maar ze zijn stil en niemand ziet ze nog.
Kinderen zaten de voorbije weken vaak in de speeltuin van de pop-upzomerbar, waar het zo
gezellig en zo gemoedelijk was en waar hun ouders met andere ouders kubden bij een mojito
of een cuba libre. Maar Sigrid was daar niet, en ook haar ouders niet. Ten eerste omdat
ze door omstandigheden maar één ouder heeft, ten tweede omdat een mojito negen euro
vijftig kost, een cuba libre evenveel.
Dus blijven Sigrids onder de radar. Armoedeorganisaties proberen het thema wel op te werpen,
en dan is het even nieuws, de schoolkosten en de facturen en de prijs van het onderwijs.
Maar de meeste politici steken dan hun vingers in de oren. Er zijn wellicht geen stemmen
mee te halen. Er wordt amper over getweet, er zijn geen forse verklaringen over het opkuisen
van de kinderarmoede. Geen lid van de regering roept hysterisch: ‘Het stopt hier, het moet
stoppen, het moet stoppen!’ Toch niet als het over hoge schoolfacturen gaat.
Een probleem dat niet benoemd wordt, is er geen. Het blijft onuitgesproken en vergeten. Het
wordt weggemoffeld en dus wordt er veel te weinig aan gedaan.
Dank u wel, Johan Van Biesen, dat u schreef wat haast niemand weten wil, een verhaal waar
we gegeneerd en ongemakkelijk van worden. Ik hoop dat iedereen het leest, en vooral de
hele Wetstraat.
En ik hoop dat het goed gaat met Sigrid. Dat ze toch haar weg wat vindt. Een mooi leven
begint met goed, betaalbaar en open onderwijs. Laten we dat niemand ontzeggen. Niemand.
Vele groeten, ook aan Sigrid,
Hendrik
1

https://radio1.be/dankuwel-johan-van-biesen-dat-u-schreef-wat …

