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Organisatie Werkgroep Zonder Naam 
    Diaconieën	RK-kerk	en	de	Protestantse	kerk
Interview met een vooraanstaand lid van de kerk

Wat is uw beschrijving van armoede?
Armoede	is	een	subjectief	begrip.	In	Nederland	wordt	je	snel	arm	
genoemd:	als	je	geen	computer	kan	betalen,	of	geen	televisie	kan	
financieren.	

Wat doet uw organisatie tegen armoede?
Wij	leveren	financiële	hulp	aan	mensen	die	erg	krap	bij	kas	zitten.	
Wij	doen	dit	onder	andere	omdat	veel	mensen	geen	eten	kunnen	
kopen,	hiervoor	staan	wij	in	contact	met	de	voedselbank.	Wij	
leveren	hen	een	boodschappenpakket,	wat	eens	in	de	maand	
wordt	uitgedeeld,	de	kerk	is	dus	een	uitgiftebank	van	deze	
pakketten.	Verder	kan	de	kerk	een	bijdrage	leveren	wanneer	
spullen	binnenshuis	kapot	gaan,	wij	kunnen	hen	een	bedrag	
verschaffen	om	hen	te	helpen	deze	te	repareren,	of	te	vervangen.	

Wat is het toekomstbeeld m.b.t. armoede?
Het	ziet	ernaar	uit	dat	steeds	meer	mensen	in	armoede	komen	
te	leven.	Deze	organisatie	is	een	vrijwilligersorganisatie	en	krijgt	
dus	geen	financiële	steun,	wel	zullen	steeds	meer	mensen	naar	
de	kerk	komen	om	hulp.	We	zijn	bang	dat	we	in	de	toekomst	
niet	genoeg	geld	meer	hebben	om	deze	mensen	te	helpen,	en	
uiteindelijk	steeds	meer	mensen	moeten	teleurstellen.	

Wat is het resultaat van uw hulp en vindt u dat er genoeg wordt 
gedaan tegen armoede?
Het	resultaat	is	erg	goed,	veel	mensen	worden	geholpen	en	zijn	
‘gered’door	onze	hulp.	Al	eerder	heb	ik	gezegd	dat	onze	hulp	
wel	kleinschalig	is,	dus	aan	niet	heel	veel	mensen	geboden	kan	
worden.	Er	zijn	inmiddels	wel	veel	organisaties	bijgekomen	die	
een	veel	grotere	bijdrage	leveren	aan	het	armoedeprobleem	in	
Rotterdam.	
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Roncalli Mavo en Thorbecke college
Interview met Mevrouw Kamaansing

Wat is uw beschrijving van armoede?
Armoede	is	een	breed	begrip.	In	Nederland	zie	ik	dit	begrip	
anders	dan	in	andere	landen.	Maar	voor	Nederland	zou	ik	
zeggen	als	je	niet	kunt	rondkomen	met	je	uitkering	zonder	
schulden	van	luxe	problemen.	

Wat doet uw school voor of tegen armoede?
Als	sociaalmedewerker	krijg	ik	zelf	het	meeste	met	
armoede	te	maken.	Het	komt	voor	dat	jongeren	problemen	
hebben	door	de	thuis	situatie.	Dit	kan	bijvoorbeeld	komen	
door	armoede.	De	enige	functie	die	ik	hier	in	heb	is	een	
verwijsfunctie.	Ik	verwijs	de	ouders	door	naar	bijvoorbeeld	
door	naar	de	schuldsanering.		
Jongeren	zijn	bij	schulden	vaak	de	dupe	van	hun	ouders.	
Doordat	hun	ouders	schulden	hebben	krijgen	de	jongeren	hier	
last	van.	Het	komt	zelden	voor	dat	jongeren	zelf	een	schuld	
hebben.	

Wat is het toekomstbeeld van de school? 
Ik	denk	dat	we	hetzelfde	blijven	doen	als	dat	we	nu	doen.	Ik	
blijf	vooral	mijn	verwijsfunctie	houden.	Daarnaast	doen	we	
met	jongeren	aan	budgetteren.	Als	we	zien	dat	jongeren	niet	
goed	om	gaan	met	hun	geld	kan	dit	hun	helpen.	We	laten	ze	
door	middel	van	budgetteren	zien	hoe	ze	om	kunnen	gaan	
met	hun	geld.		
Natuurlijk	wil	je	armoede	het	liefste	voorkomen.	Af	en	toe	
snap	ik	niet	dat	er	in	een	land	als	Nederland	armoede	moet	
zijn.	Je	zult	er	helaas	nooit	helemaal	vanaf	komen	omdat	
er	meerdere	redenen	achter	zitten.	Aan	psychiatrische	
problemen	kun	je	helaas	niet	altijd	iets	doen.	
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Thorbecke havo/vwo
Interview met: Lucie van Meijeren

Wat is armoede?
In	Nederland:	als	je	met	het	geld	dat	je	verdient	of	binnenkrijgt	
geen	basisbestaan	kan	opbouwen.

Wat doet u met       
      betrekking tot  
      armoede?

Als	leerlingen	alleen	
willen	praten	ben	ik	
er	maar	voor	de	rest	
verwijs	ik	vooral	door	
naar	bijvoorbeeld	schuldhulpverlening.

Wat is uw toekomstbeeld?	
Ik	denk	dat	er	door	het	nieuwe	gemeentebeleid	meer	
zorgcoördinatoren	op	scholen	komen	omdat	kinderen	voor	
speciaal	onderwijs	nu	ook	op	regulieren	scholen	terecht	komen.	
Bij	gezinnen	met	problemen	zijn	deze	vaak	multidisciplinair.	

Roncalli Mavo en Thorbecke college             Thorbecke Voortgezet Onderwijs 
Thorbecke havo/vwo              Havo/VWO
Interview met: Lucie van Meijeren             Prinsenlaan	82
Roncalli	Mavo	 	 												Postbus	8833
Tattistraat	3-5	 	 												3009	AV	Rotterdam	Alexander
3066	CE	Rotterdam																																													Telefoonnummer:	010	289	04	50
telefoonnummer:	010	-	420	56	93	 												Fax:	010	289	04	55
e-mail:	ronca.mavo@roncallimavo.nl

	

Interviews instelling Doc.shop

 Wat is uw beschrijving van armoede? 
	 De	toestand	waarin	iemand	verkeert,	die	bijna	niets	heeft	om		
	 van	te	leven.	

 Wat doet u tegen armoede?
	 Doc.shop	informatiepunt	doet	zelf	niks	tegen	armoede,	wel		 	
	 reiken	wij	mogelijkheden	aan	om	uit	de	armoede	te	komen.		 	
	 (Werk/scholing)

 Wat is uw toekomstbeeld van de instelling?
	 Positief,	wij	blijven	de	jongeren	informeren	en	adviseren	over		
	 allerlei	onderwerpen,	zoals:	rechten,	werk,	scholing,	huisvesting,		
	 gezondheid,	en	nog	veel	meer.
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Zadkine
Interview met Susan Hieminga

 Wat is armoede?
 Wanneer	je	in	basisbehoeften	niet	kunt	voorzien,	deze		
	 kunnen	zijn:	wonen,	opleiding,	kleding,	vakanties,	en	zo		
	 verder.

 Wat doet u tegen armoede?
 Direct	kan	ik	niets	doen	tegen	armoede.	Ik	kan	wel		 	
	 doorverwijzen	en	signalen	afgeven	aan	andere	instellingen,		
	 wachtlijsten	voor	deze	instellingen	zijn	vaak	helaas	wel	lang.

    Wat is uw toekomstbeeld? 
				Ik	zou	graag	willen	dat	de	cliënten	zelf	mondiger
				worden	en	de	hulpverlener	de	schakel	is,	maar	ik		 							
				verwacht	niet	dat	ik	invloed	heb.

 
Zadkine Rotterdam Alexander
Pr.	Alexanderlaan	55	
3067	GB	Rotterdam	
Telefoonnummer:	(010)	251	10	00	 11

	
Wat is het toekomstbeeld van uw organisatie? 
Onze	projecten	lopen	ontzettend	goed,	maar	deze	zijn	nog	erg	
kleinschalig.	Wij	denken	er	daarom	over	om	onze	informatie	en	
werkwijze	te	beschrijven	in	een	boek,	zodat	andere	organisaties	
ook	van	onze	kennis	gebruik	kunnen	maken.	Dit	is	erg	
noodzakelijk,	omdat	armoede	de	aankomende	jaren	waarschijnlijk	
erg	zal	stijgen.

Wat is het resultaat van uw hulp en vindt u dat er genoeg wordt 
gedaan tegen armoede?
Het	resultaat	van	de	hulp	is	dat	veel	mensen	sneller	worden	
aangenomen	bij	sollicitaties,	alleen	maar	omdat	ze	een	kledingsetje	
van	ons	hebben	gekregen.	Ook	zijn	er	nu	minderbedeelde	mensen	
op	vakantie	gegaan,	wat	hiervoor	niet	kon.	Dus	het	resultaat	is	wel	
duidelijk	zichtbaar,	alleen	zou	deze	op	grotere	schaal	uitgevoerd	
moeten	worden,	als	andere	organisaties	dit	ook	gaan	invoeren.	Ik	
vind	dat	veel	organisaties	onopgemerkt	blijven,	zoals	de	hulp	in	
kerkgemeenschappen,	zo	is	er	niet	echt	een	duidelijk	beeld	wat	er	
wordt	gedaan,	en	wat	nog	toegevoegd	moet	worden.
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Stichting Mara
Interview met Ron van Leeuwen, consulent Maatschappelijke 
Activering

Wat is uw beschrijving van armoede?
Minder	bedeelde	mensen	zijn	voor	mij	mensen	die	moeite	
hebben	met	het	betalen	van	hun	rekeningen,	voedsel,	maar	
ook	attributen	die	in	het	dagelijks	leven	nodig	zijn,	zoals	een	
magnetron	of	een	wasmachine.

Wat doet uw organisatie tegen armoede?
Mara	ondersteunt	vooral	vrijwilligers	om	de	projecten,	uiteraard	
onder	begeleiding,	tot	een	succes	te	brengen.	Één	van	deze	
projecten	is	Dress	For	Success.	Dit	project	houdt	in	dat	wij	
werklozen	éénmalig	een	set	kleding	geven	wanneer	zij	gaan	
solliciteren.	Velen	van	hen	hebben	zelf	geen	geld	om	kleding	
te	kopen	omdat	dit	allemaal	opgemaakt	wordt	aan	rekeningen,	
schulden	en	voedsel.	Hierdoor	is	er	ook	een	grote	kans	dat	zij	
niet	worden	aangenomen.	Door	de	mensen	deze	set	kleding	te	
verschaffen,	worden	zij	sneller	aangenomen	bij	een	sollicitatie,	
en	kunnen	ze	weer	aan	het	werk.
Het	tweede	project	van	ons	in	Rotterdam	is	Rita’s	Reisbureau.	
Wij	verschaffen	vakanties	aan	mensen	die	hier	zelf	geen	geld	
voor	hebben,	zo	proberen	wij	sociale	isolatie	te	bestrijden.	Ook	
voor	kinderen	is	dit	project	van	toepassing.	Op	school	horen	
ze	anderen	praten	over	vakantie,	nu	hebben	zij	ook	iets	te	
vertellen.	Vrijwilligers	van	het	reisbureau	vragen	eigenaren	van	
een	caravan	of	vakantiehuisje	om	dit	één	of	meerdere	weken	
per	jaar	gratis	ter	beschikking	te	stellen	aan	het	project.	Via	
contactpersonen	worden	deelnemers	aangemeld.	Ook	het	
vervoer	wordt	geregeld,	zelf	hoeven	de	deelnemers	alleen	een	
kleine	bijdrage	te	betalen.	Vorig	jaar	werden	er	al	100	vakanties	
verschaft!	

Stichting Mara Rotterdam
Hang	14	
3011	GG		Rotterdam	
telefoonnummer:	010-4116085	

E-mail:	info@maraprojecten.nl11
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Wijkcentrum Het Peil/Stichting Dynamo 
Interview met jeugdmentoraat Iris

  Wat is uw beschrijving van armoede?  
   Dat	er	weinig	inkomsten	zijn	en	dat	leidt	weer	tot	schulden		 	
							en	tot	negatief	persoonlijke	ontwikkeling.	Dus	dat	armoede			
							niet	alleen	is	dat	er	weinig	geld	is,	maar	dat	armoede	ook		 	
	 		tot	andere	dingen	kan	leiden.	

  Wat doet u tegen armoede? 
	 		Ik	ben	jeugdmentoraat	en	ik						
							help	jongeren	met	hun		
							problemen	rondom		
							schulden	en	het	zoeken	van		
							werk	en	een	huis.	Ik	doe		
							een	soort	van	voorwerk		
							voor	de	kredietbank,	de		
							jongeren	nemen	al	hun	post		
							en	brieven	mee	naar	mij	en		
							dat	ga	ik	allemaal		
							doornemen.	In	de	post	kom	ik	vaak	brieven	tegen	van		
							deurwaardes	en	schuldeisers.	Daarna	ga	ik	contact	opnemen		
							met	de	kredietbank	en	zo	komen	ze	of	terecht	bij	schuldhulp	of		
	 		bij	schuldhulpsanering.	

  Wat is het toekomstbeeld 2010 van de instelling, kerk of     
   school?	
	 		Op	een	andere	manier	omgaan	met	middelen,	regels					 	
							en	toegangsmiddelen,	die	moeten	ze	losser	maken.			 	
	 		De	instellingen	moeten	wat	flexibeler	worden.	Ze	moeten		 	
	 		niet	de	mensen	aan	het	aanbod	matchen,	maar	ze	moeten			
							het	aanbod	aanpassen	aan	de	mensen.	

Stichting Dynamo	
Van	Eversdijckstraat	25	
B3083	MA	Rotterdam	

telefoonnummer:	010-4853492 9
Armoedeplatform Prins Alexander
Het	Armoedeplatform	
Prins	Alexander	bestaat	
uit	een	verzameling	van	
instellingen	en	groeperingen	
uit	heel	Prins	Alexander.	
Het	Armoedeplatform	heeft	
veel	oren	en	ogen	open	in	
Alexander	over	de	toename	
van	armoede	en	de	problemen	
die	daarbij	horen.	Het	platform	
is	wilskrachtig	en	bestaat	uit	zeer	betrokken	mensen	
die	gesprekken	voeren	met	iedereen	die	het	wil.	Het	is	actief	voor	
de	jeugd	en	voor	volwassenen.De	doelstelling	is	om	de	groeiende	
armoede	in	Prins	Alexander	en	de	gevolgen	daarvan	voor	de	mensen	
en	de	samenleving	aan	de	kaak	te	stellen.	Verder	nemen	zij,	en	
stimuleren	ze,	initiatieven	die	bijdragen	aan	de	armoedebestrijding	
in	Prins	Alexander.	Samen	hebben	zij	als	toekomstbeeld	om	de	stille	
armoede	aan	te	pakken.

Ze	regelen	verschillende	activiteiten	om	de	doelstelling	te	behalen.	
Zo	is	er	het	Blutfestival,	deze	zijn	er	om	de	groeiende	aandacht	onder	
de	aandacht	te	brengen.	Ook	hebben	zij	het	Wensboomproject,	om	
kinderwensen	van	kinderen	die	leven	in	armoede,	in	vervulling	te	laten	
gaan.	Verder	bieden	ze	voorlichtingsbijeenkomsten	en	bieden	ze	hulp	
bij	het	nieuwe	zorgstelsel.	

	

	

Armoedeplatform Prins Alexander
Maria	Wesselingstraat	8
3065	GA	Rotterdam
E-mail:	bovenwijkseprojecten@xs4all.nl

Telefoon:	010-4208267
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Jongerencentrum B!zar
Jongerencentrum	B!zar	is	een	onderdeel	van	Stichting	
Buurtwerk	Alexander,	geadresseerd	in	het	Lage	Land.	
Jongeren	van	12	tot	18	jaar	kunnen	dagelijks	terecht	tijdens	
de	inloopuren,	voor	van	alles	en	nog	wat.	

De	jongeren	kunnen	zich	vermaken	
met	muziek	luisteren	en	draaien,	
darten,	poolen,	internetten,	thaiboksen,	
tafeltennissen,	gezellig	samen	kletsen	
en	nog	veel	meer.	Het	centrum	
organiseert	activiteiten	voor	de	
jongeren,	met	de	jongeren.	Op	deze	
manier	wordt	het	aanbod	aangepast	
aan	de	vraag.	En	natuurlijk	mag	
iedereen	mag	met	voorstellen	komen!

	
De	inbreng	in	de	bestrijding	van	armoede	is	dat	jongeren	
gratis	gebruik	kunnen	maken	van	alle	faciliteiten,	omdat	velen	
niet	veel	te	besteden	hebben.	Zo	kunnen	ook	zij	participeren,	
zonder	dat	geld	hen	belemmerd.	
	
	

Stichting Dynamo
Koningslaan	99		
3067	TG	Rotterdam	
E-mail:	baliebizar@buurtwerk-alexander.nl

Telefoonnummer:	010	4207661
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Buurthuis Alexanderpolder
Interview met een vrijwilliger 

Vindt u dat er in de deelgemeente 
Prins Alexander polder armoede 
heerst?
In	Oosterflank	vind	ik	niet	dat	er	
armoede	heerst,	je	ziet	jongeren	
met	Nikes	van	120	euro	lopen.	
Dat	noem	ik	geen	armoede.	Ook	
zijn	de	huizen	hier	redelijk	aan	de	prijs,	voor	een	flat	betaal	je	
nog	steeds	rond	de	twee	ton.	Ik	denk	eigenlijk	niet	dat	je	kunt	
baseren	op	uiterlijk,	maar	als	je	hier	in	de	buurt	rondkijkt	denk	je	
niet	meteen	dat	er	armoede	heerst.	Als	je	naar	Zevenkamp	gaat,	
zul	je	meer	arme	jongeren	tegenkomen.	

Weet u of er activiteiten worden georganiseerd om de armoede 
onder de jongeren tegen te gaan?
Voor	zover	ik	weet	wordt	er	hier	niet	georganiseerd.	Er	worden	
wel	taalcursussen	gegeven	aan	buitenlandse	dames,	maar	dat	
valt	niet	in	jullie	leeftijdcategorie.	Wel	worden	er	bijeenkomsten	
gehouden	voor	kinderen	die	kunnen	gaan	knutselen	of	tekenen	
na	school	in	het	buurthuis,	maar	ik	denk	dat,	dat	ook	niet	van	
toepassing	is	op	jullie	doelgroep.

Wat is uw toekomstbeeld van deze wijk, gericht op armoede?
Zoals	ik	al	eerder	zei	heerst	er	hier	voor	mij	niet	echt	armoede.	
Wat	ik	wel	ander	zou	willen	zien	zijn	de	alleenstaande	moeders	
of	tienermoeders.	Die	zie	je	wel	in	deze	wijk,	en	om	eerlijk	te	zijn	
denk	ik	ook	niet	dat	zij	veel	geld	hebben	om	uit	te	geven.		

							Buurthuis Alexanderpolder	
														Remmet	van	Milplaats	15	
														3067	AN	Rotterdam	

														telefoonnummer:	--




















