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Wijktafel centrum west  

Thema: Rondkomen met minder 

 

Datum volgende 

bijeenkomsten 

Wijktafel Centrum Oost: 

Datum: 30-10-2018 

Tijdstip: 15:00 – 17:00 

Locatie: Speeltuingebouw 

Wittenburg. 

Thema: Jeugd 

 

Wijktafel Centrum West: 

Datum: 06-11-2018 

Tijdstip: 15:00 – 17:00 

Locatie: Droogbak 1a 

Thema: Sociale toegang 

Speeltuin Vereniging ‘Ons Genoegen’ 

Voor de tweede keer dit jaar vond de wijktafel plaats 

bij speeltuinvereniging Ons Genoegen. We worden 

daar door Greet en Jo warm welkom geheten met 

koffie en thee. Nynke verteld over deze bijzondere 

plek waar iedereen mag komen. Er worden 

activiteiten georganiseerd voor weinig geld zoals 

naailes, muziekles, judo, computerles voor ouderen, 

ballet, schaken, zangkoor en nog veel meer. Kijk voor 

meer informatie op www.asv-onsgenoegen.com  

 

Casuïstiek  

Nicky Dankelman (Sociale 
Kruidenier en 
Burennetwerk) heeft een 
casus over een moeder die 
ze ontmoet heeft via haar 
werk bij de sociale 
kruidenier. De mevrouw 
zoekt naar werk en naar 
activiteiten, zoals sport, die 
weinig kosten voor haar 
kinderen. 
 
Denise de Rijp van centraM 
vertelt over een meneer 
met een baan bij de KLM. Is 
ontslagen. Heeft zich 
teruggetrokken, geen 
uitkering, depressie, 
vervuiling. In twee groepen 
gaan we uiteen om via de 
AKAD methode de casus te 
bespreken.  
 
 

 

Rondkomen met Minder 

Om onze kennis te testen krijgen we een aantal stellingen voor onze kiezen over financiële 

kwetsbaarheid. Zo leren we bijvoorbeeld dat 1 op de 5 gezinnen onder het minimum leven.  

Astrid is verbonden aan de Coeva. http://www.coeva.nl/ Ze vertelt uit eigen ervaring over 
armoede. Haar familie komt van oorsprong uit Veenhuizen. Ze raad dan ook aan het boek: 
pauperparadijs te lezen. Ze is geboren in de Jordaan. Toen verhuisd met z’n vieren naar een 
tweekamerwoning. Astrid is mantelzorger voor haar verslaafde broer. Ze heeft twee 
kinderen die ze 26 jaar alleen opgevoed heeft. Ze heeft niet gestudeerd, maar werkt nu op 
de Hogeschool door een eigen baan te creëren. Ze deelt over haar ervaring met 
hulpverlening. Er worden vaak prachtige projecten aangeboden waarbij ze mensen per brief 
uitnodigen. Maar soms maken mensen door stress bv geen brieven open of zijn 
laaggeletterd. Daar denken professionals niet altijd aan. Ook bellen mensen niet altijd terug 
als je ze belt omdat ze geen beltegoed hebben bijvoorbeeld. Het is van belang om als werker 
in de wijk samen te werken met Expertise vanuit armoede samenwerken met professional.  
Stigma bejegening. (Afrekening bv roken en te dik zijn) 
 
Er bestaan verschillende kloven die mensen kunnen voelen: 
Gevoelskloof : De meeste arme mensen hebben een fundamenteel gebrek aan eigenwaarde 
; ik hoor nergens bij. Dit wordt ook vaak bevestigd door de niet-armen: “hoezo hebben ze 
geen geld? Ze hebben toch een gsm”, of “ze hebben wel drie honden”. Het is een bevestiging 
voor degene die leven in armoede, het is tenslotte het bewijs dat ze de verkeerde keuzes 
maken. Het gevoel van buitengesloten te worden, wordt daarmee alleen maar groter. 
Kenniskloof minder toegang tot onderwijs. Laaggeletterd zijn. Gelukkig wel stadspas. 
Vaardigheidskloof: Als je niet bv sociale vaardigheden hebt. Mensen in generatiearmoede 
weten vaak niet goed hoe ze iets anders kunnen doen. Ze hebben het simpelweg niet 
geleerd, omdat hun omgeving het ook niet wist. Denk aan opvoedingstechnieken, hoe je met 
geld omgaat of een huishouden runt 
De positieve krachtenkloof: Arme mensen willen anderen helpen, hoe moeilijk ze het zelf 
ook hebben. Ook hebben ze de kracht om in onmogelijke omstandigheden te overleven. 
Niet-armen leven veel meer met een controle-angst, waarin alles geregeld en netjes moet 
zijn. 
Katinka: Kloof tussen arm en rijk wordt steeds groter.  

http://www.asv-onsgenoegen.com/
http://www.coeva.nl/


 
Tips om te lezen:  
Het pauperparadijs 
Schaarste  
Artikel Correspondent: Waarom arme mensen domme dingen doen 
 
 

 

Voorzieningen vanuit de gemeente 

Arjan Muggen deelt informatie over welke voorzieningen er bestaan voor mensen die weinig 

geld te besteden hebben. Je vind deze voorzieningen op: https://www.amsterdam.nl/werk-

inkomen/pak-je-kans/?zoeken=true en speciaal voor kinderen tot 18 jaar: 

https://www.amsterdam.nl/werk-inkomen/schoolgaand-kind/  

Welke voorzieningen missen we?  
- Astrid: Er zijn veel regelingen voor kinderen. Maar voor volwassenen zonder 

kinderen is er geen regeling voor een laptop. Dit terwijl instanties steeds verder 
digitaliseren. Margo vult aan: zorg dat er ook voorzieningen zijn voor mensen die 
niet digitaal zijn.  

- Lucy: er is behoefte aan meer en meer soorten sportvoorzieningen voor mensen 
met een laag inkomen. Sommige sporten worden wel vanuit zorgverzekering 
aangeboden. 

- Is er ook geld voor jongeren met weinig geld die een MBO opleiding volgen? Bv voor 
boeken.  
 

Signalen 

Tot slot hebben we signalen gedeeld. Merel van Meerkerk geeft aan dat er signalen zijn geuit 

dat er behoefte is aan een buurtrestaurant. Dit vindt al plaats op woensdag bij de Reel. Bij 

het Claverhuis gaan ze hier ook mee starten. Je kunt dan een maaltijd nuttigen voor €3,50  
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