Infofiche armoede
verwonderen over
armoede
referentiekader
Voor veel kinderen in armoede is het niet vanzelfsprekend om
naar de jeugdbeweging te gaan. Ze kennen een thuissituatie
met veel moeilijkheden waardoor ze vaak een ander referentiekader hanteren. Je kan het vergelijken met een cultuurverschil.
Andere kinderen kunnen zich moeilijk inleven in de situatie en
het handelen van kinderen die opgroeien in armoede. Door dat
ander referentiekader worden die kinderen vaak uitgesloten

what's in a name?
Mensen belanden in armoede wanneer ze niet meer in staat zijn
om te voorzien in hun basisbehoeften.
Maar armoede is een veel complexer probleem dan alleen maar
een gebrek aan geld. Wie in armoede leeft, zit verstrikt in allerlei vormen van sociale uitsluiting die ook nog eens op elkaar inwerken en elkaar versterken. Dat wordt benoemd door de term
kansarmoede.
Kinderen die in armoede geboren worden, hebben in verhouding een grotere kans om later ook in armoede te leven. De kenmerken van kansarmoede zijn bij hen nog veel nadrukkelijker
aanwezig.

of uitgelachen. Andere kinderen begrijpen maar niet waarom
Karel nu weer dezelfde kleren aan heeft of waarom Karel nooit
mee mag gaan zwemmen. Kinderen die opgroeien in armoede
komen dus snel terecht in een isolement waar ze nog moeilijk

bronnen en nuttige info

kunnen uitkomen. De jeugdbeweging is de plek bij uitstek om

Op uit de marge kan je terecht voor heel wat informatie en vor-

dat isolement te doorbreken!

mingen rond jeugdwerk en maatschappelijk kwetsbare kinderen en
jongeren. Uit de Marge heeft bovendien een erg handige publicatie

welbevinden en betrokkenheid
Als die kinderen naar de jeugdbeweging komen kunnen ze zich
onzeker voelen net omdat ze uit zo'n moeilijke situatie komen.
Opdat een kind optimaal kan ontwikkelen en functioneren is er
nood aan welbevinden en betrokkenheid. Dat betekent dat het
kind zich veilig en welkom moet voelen in de groep. Het welbevinden en de betrokkenheid ontbreken vaak thuis waardoor het
extra belangrijk is om daarvoor te waken in de jeugdbeweging.

over spelen met maatschappelijke kwetsbare kinderen: "Wij spelen
mee!". Die map is downloadbaar op hun website.
www.uitdemarge.be
Het Kinderarmoedefonds, dat wordt beheerd door de Koning Boudewijnstichting, verleent steun aan een gericht aantal innovatieve en langlopende lokale projecten die uitsluiting van kansarme
kinderen en hun gezinnen tegengaan en die een meerwaarde bieden
tegenover de bestaande diensten en projecten.
www.kinderarmoedefonds.be
Diva of diversiteit in actie is een organisatie die eigenlijk bestemd is

voor leraren en lerarenopleid(st)ers. Maar als jeugdvereniging kan je
er ook terecht voor informatie over hoe je kan omgaan met kinderarmoede.
www.diversiteitinactie.be
Op de site van Netwerk tegen armoede kan je een hele lijst
terugvinden van organisaties en verenigingen die werken rond kansarmoede.
www.netwerktegenarmoede.be
Verder zijn er op de spelensite heel wat informatieve spelen terug
te vinden over armoede. Zoek op thema 'armoede'.
www.spelensite.be

tips&tricks

Denk na over jullie
afspraken en regels

Let op je
communicatie

Het is belangrijk om na te denken over
jullie afspraken en regels in verband
met betalingen, uniformen, aanwezigheden. Voor ouders kan het bijvoorbeeld niet evident zijn om alles in één
keer te betalen of meteen een compleet uniform te kopen. Je kan best
met je leiding even samen zitten om
te bespreken in hoeverre je uitzonderingen kan maken op jullie tradities en
voor wie je die uitzonderingen zal maken. Geef je bijvoorbeeld een gratis
hemd aan kinderen uit een arm gezin?
Wie valt daar dan onder voor jullie?

Communiceer duidelijk naar de ouders waarvoor je geld vraagt, wat van
de leden verwacht wordt en waarop
je uitzonderingen kan maken. Als je 3
euro vraagt, geef dan duidelijk aan dat
het bijvoorbeeld voor de zwemactiviteit is. Ouders in armoede begrijpen
vaak niet waarom spelen geld kost, op
straat is het namelijk ook gratis. Leg
duidelijk uit dat dat is voor de verzekering.

Zorg ervoor dat jullie werking betaalbaar blijft zodat ook kinderen in armoede daarvan kunnen genieten!

Ga eens langs
bij de gemeente of
jeugddienst
Sommige gemeentes hebben een
speciale regeling of solidariteitsfonds
voor kinderen uit arme gezinnen waar
die gezinnen zelf geen weet van hebben. Het kan handig zijn om de ouders
(en andere leiding) daarvoor te informeren.

Win het vertrouwen
van de ouders door
op huisbezoek te gaan
Een grote meerwaarde is om bij de
ouders op huisbezoek langs te gaan.
Zo kan je situatie ook eens zien en kan
je er misschien meer begrip voor opbrengen. Ouders appreciëren ook dat
je moeite doet om hen te betrekken
bij de beweging en persoonlijk langsgaat. Zo groeit het vertrouwen tussen
beide partijen. Maar schrik niet als
ouders niet willen dat je langsgaat. Velen zijn beschaamd over de situatie en
vinden het dus niet prettig als iemand
langskomt, ze houden het liever verborgen.

Wees discreet
Als jij je over iets schaamde zou je
ook niet willen dat de hele wereld het
meteen wist. Dat is net zo bij kinderen
die uit een armoedesituatie komen.
Wees dus discreet als je uitzonderingen toepast voor bepaalde leden. Je
hangt best niet aan de grote klok dat
Jan maar de helft minder moet betalen voor het kamp en een gratis hemd
krijgt. Het is namelijk niet de bedoeling van de speciale maatregelen dat
plotseling iedereen daarvoor in de rij
staat aan te schuiven.

