Geef mensen met een kleine beurs
meer ruimte!
Overkomt het u weleens dat u aan het einde van uw geld, een stuk maand
overhoudt? In Utrecht kampen duizenden mensen met een laag inkomen maandelijks
met dit probleem. Daar is het armoe troef. In Utrecht behoort inmiddels 18% van
de inwoners tot de minima. Volgens het CBS nam het aantal huishoudens dat vier
jaar of langer in armoede leeft de afgelopen jaren ook nog eens toe.

In maart vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats.
Als Armoedecoalitie Utrecht1 maken wij ons, samen met
de gemeente, hard voor het bestrijden van armoede
en sociale uitsluiting. Op 20 februari organiseren wij
over dit onderwerp een debat met de lijsttrekkers van
politieke partijen. Ervaringsdeskundigen, maatschappelijke organisaties en ‘de zaal’ worden uitgenodigd hier
actief aan deel te nemen. Aan de hand van de thema’s
‘voldoende leefgeld’, ‘schuldenproblematiek’ en ‘kansen
voor kinderen en jongeren’ verkennen we de lokale
(armoede)agenda voor de komende vier jaar.
De Armoedecoalitie is een bundeling van maatschappelijke organisaties, initiateven
en betrokkenen (zoals Tussenvoorziening, Leger des Heils, U Centraal, Lister, Lokalis,
Buurtteamorganisatie Sociaal, woning-bouwcorporatie Portaal, Zilveren Kruis, Hogeschool
Utrecht, Emmaus, Al Amal, Solgu, Ubuntuhuis, U-2B Heard!, Cosbo, Nisbo, Steunpunt
GGz, Stichting Leergeld, JoU, buurtpastoraten van de kerken en vele anderen).

Kom ook! En laat je stem horen
Datum
Tijd

Locatie
Aanmelden

dinsdag 20 februari a.s.
20.00 - 22.00 uur.
Inloop vanaf 19.30 uur met koffie/thee
en na afloop een drankje
Zimihc theater Zuilen,
Prinses Christinalaan 1, Utrecht
liesbethrox@armoedecoalitie-utrecht.nl

1

www.Armoedecoalitie-UTrECHT.nl

Armoede in Utrecht

Bijkomende effecten

De 9.900 kinderen die opgroeien in arme gezinnen
hebben daardoor minder kansen om mee te doen.
Ze zijn daardoor bijvoorbeeld vaak beperkt lid
van een (sport)vereniging, en skippen uitstapjes en
verjaardagen. Thuis is er weinig geld voor nieuwe
kleren, verwarming, internet of iedere dag een
warme maaltijd. Ter informatie: het gaat gemiddeld
om 4 à 5 kinderen in een schoolklas. Bovendien
vormen onverwachte uitgaven zoals een gestolen
fiets, versleten schoenen of kapotte wasmachine
telkens weer forse (financiële) tegenvallers voor
hun ouders.

Hoe langer een gezin in armoede leeft, hoe meer
gevoelens zoals angst, afhankelijkheid en machteloosheid bij volwassenen en kinderen toenemen.
Zo blijkt uit onderzoek dat arme kinderen zich
geregeld zorgen maken over het gebrek aan geld,
eten, spullen, en de financiering van hun latere
opleiding, en bang zijn hun huis kwijt te raken.
Ze hebben last van schaamte, jaloezie of uitsluiting
omdat hun leeftijdgenoten veel meer hebben
en kunnen doen. Ook kennen ze gevoelens van
verdriet of woede als hun ouders hen telkens ‘nee’
verkopen (Opgroeien en opvoeden in armoede,
Nederlands Jeugd Instituut 2015).

Zo’n 25.000 huishoudens in de stad moeten rond
zien te komen van een laag inkomen (<125% wettelijk
sociaal minimum). Deze groep bestaat voor 63%
uit alleenstaanden. De meeste arme huishoudens
hebben een uitkering of pensioen; een derde
van hen werkt. Een deel lukt het om de eindjes
aan elkaar te knopen, een deel slaagt er niet of
nauwelijks in het hoofd boven water te houden.

Armoede is niet alleen een tekort aan geld: het
struc-turele gebrek aan geld heeft op termijn
een negatief effect op andere aspecten van het
leven zoals gezondheid, zelfvertrouwen, opleiding,
huisvesting en sociale contacten. Het onderhouden
van informele sociale contacten (verjaardagsfeestje,
visite etc.) kost nu eenmaal geld.

