Donateuractie 2010
Arme Kant van Nederland/EVA

Ook in het rijke Nederland kennen we armoede.
Een andere armoede dan in ontwikkelingslanden.
“Armoede is een situatie waarin sprake is van onvoldoende materiële, culturele en sociale middelen,
waardoor mensen zijn uitgesloten van een levensstandaard die in de samenleving waarin men woont
als minimaal wordt gezien”, zo luidt de definitie van
armoede van de Europese Unie. Iedereen moet mee
kunnen doen in de eigen samenleving. Helaas komt
een deel van onze bevolking in dit opzicht niet tot zijn
recht.
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Vanuit de kerken wordt van oudsher hulp geboden
aan mensen die in de knel raken. Kerken hebben de
taak om de sociaal-ethische waarden die uit de eigen
tradities voortkomen, in te zetten in concrete politieke en maatschappelijke debatten. Zij kunnen zich
bondgenoot tonen van de mensen die in armoedesituaties terechtgekomen zijn, en zich mede inzetten
voor de structurele verbetering van hun situatie. De
Universele Verklaring van de Rechten van de Mens
en het Europese Verdrag voor de Rechten van de
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Mens kunnen daarbij als gemeenschappelijk kader
dienen.
De interkerkelijke werkgroep Arme Kant van Nederland/EVA wil daarnaast ook signaleren en alarmeren.
We werken aan bewustwording in kerken, samenleving en politiek.
De kerken dragen financieel bij aan ons werk, net als
de religieuze instituten, Cordaid Nederland en diverse
fondsen. Zij laten door hun financiële betrokkenheid
zien dat zij dit werk belangrijk vinden. Kerken en
fondsen vragen naast hun bijdragen dat de ontvanger
zijn best doet om een eigen geldstroom te ontwikkelen. Daarom heeft de werkgroep een donateuractie, om zo het draagvlak voor het landelijk werk te
vergroten.
We nodigen u van harte uit om met een kleine of
grote bijdrage ons werk te ondersteunen. Uw gift is
aftrekbaar van de belasting. Wij bedanken u voor uw
steun en betrokkenheid.

U kunt ons werk financieel steunen door een
gift over te maken op
ING-rekening 4813700
ten name van
Steunfonds Arme Kant
van Nederland/EVA
te 's-Hertogenbosch.

Rekening
4813700

Donateuractie

Armoede in Nederland
De armoede in Nederland neemt weer toe. Het te lage minimum en
de voortdurende stijging van de vaste lasten maken dat steeds meer
mensen niet meer rond kunnen komen en in de problemen raken,
financieel en geestelijk.
Het Centraal Bureau voor de Statistiek en Sociaal-Cultureel Planbureau
publiceerden eind 2009 een onderzoek, waaruit blijkt dat in 2007 volgens de definitie van de ‘lage-inkomensgrens’ 6,9 miljoen huishoudens
in Nederland (8%) arm genoemd
kunnen worden. Dat was al een
toename t.o.v. het jaar ervoor, en de
economische crisis moest nog beginnen. De meeste signalen wijzen op
verdere toename. De toename van
het aantal huishoudens met schulden is bijvoorbeeld onrustbarend.
Onderzoek van oktober 2009 geeft
“Je kunt je niet voorstellen hoe
eenzaam je wordt als je geen geld
hebt om iets te ondernemen."
(Volkskrant 22 juni 2010)

aan dat één op de tien huishoudens
problematische schulden heeft.
De groepen die het meest getroffen worden door armoede zijn
eenoudergezinnen, huishoudens
met een uitkering, chronisch zieken,
alleenstaanden tot 65 jaar, en nietwesterse allochtonen. Ook onder de
betaald werkenden neemt het aantal
mensen in de knel toe, met name
onder zelfstandigen.
Kinderen die in armoede opgroeien
vormen een speciale bron van zorg.
Eind 2007 leven 331.000 kinderen
in armoede, waarvan 108.000 meer
dan vier jaar. Bijna honderdduizend
Nederlandse kinderen (4% van het
totaal) kunnen geen lid worden van

“Soms heb ik 20 euro en als het
meezit 35 euro per week om van
te leven. En dat is heel weinig.
Hierdoor kan ik mijn gebit niet
laten maken of andere leuke
dingen doen, zoals kerst vieren
en oud en nieuw.”
(uit e-mail aan de werkgroep)

een sport- of vrijetijdsclub, uitjes
maken of op vakantie gaan. Van
ruim 127.000 kinderen (5%) hebben
ouders veel moeite om regelmatig
nieuwe kleren of schoenen voor hen
aan te schaffen, cadeautjes te kopen
of een verjaardagsfeestje te financieren.
De gevolgen van de economische
crisis zullen nog verder doorwerken.
Er komen nog drastische bezuinigingen aan. Het is zaak om te blijven
ijveren voor een rechtvaardige
verdeling van de welvaart.

De werkgroep
In de campagne ‘Roep om gerechtigheid – oecumenische campagne
tegen verarming en verrijking’ zetten
wij ons in tegen groeiende tweedeling, de groter wordende kloof
tussen arm en rijk in Nederland.
We doen dat door een netwerk van
groepen te ondersteunen die deze
doelstellingen delen. We doen dat
ook door binnen de kerken bewustwording op gang te brengen en
actieve diaconieën en andere
groepen toe te rusten. We
doen dat tenslotte door
(samen met anderen) politiek en samenleving te
beïnvloeden.

De middelen die we daarbij inzetten
zijn:
• publicaties
• (faciliteren van) ontmoetingen
van armen en hun bondgenoten
• trainingen voor deskundigheidsbevordering en empowerment
van armen
• conferenties
• debatten
• acties
• deelname aan relevante netwerken
• contacten met de media
• overleg met kerken en de politiek

Een
aantal
van onze projecten passeert in
deze folder de revue.
Meer informatie is te
vinden in ons kwartaalblad en op onze
website.
www.armekant-eva.nl
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Projecten
Armoede en recht doen

en suggesties. In 2010 verscheen het
‘Helpen onder protest’ is een rode
vervolg: ‘Armoede en recht doen’.
draad in onze activiteiten. Waar je
Een achttiental praktijkvoorbeelden
noden tegenkomt moet je helpen.
van ‘meer dan hulp alleen’ uit het
Maar barmhartigheid moet hand
hele land vormen de kern van het
in hand gaan met
boek.
”Vanuit de kerk bieden we een Hub Crijns en Hergerechtigheid.
luisterend oor, een helpende
Eerder gaven we
man Noordegraaf
hand én een sprekende mond. zorgden voor
een handreiking
‘Horen, zien en zwijgen’ kan
uit met een schat
inleidingen.
geen diaconaal motto zijn”
aan achtergronden
Prijs: € 7,50.

Onderzoek
De werkgroep speelt in 2010 weer
een actieve rol in een nieuw onderzoek naar hulpverlening door plaatselijke kerken aan mensen in Nederland die financieel in de knel zijn
geraakt. We vinden het van groot
belang juist nu een vervolgonderzoek te doen om de vinger aan de
pols te blijven houden bij de sociale
en economische ontwikkelingen van
de laatste tijd.
Nieuw is dat dit keer naast vragen
over individuele financiële hulp
wordt doorgevraagd naar investeringen in geld en menskracht in meer

collectief georganiseerde hulp.
Nieuw is ook dat het onderzoek in
nog meer kerken zal plaatsvinden
dan bij vorige edities. Nieuw is bovendien de uitbreiding van het onderzoek met een kwalitatief deel. Er
zijn diepte-interviews gehouden met
sleutelfiguren. Dat gebeurt in drie
deelonderzoeken. Het eerste speelt
zich af in plattelandsgemeenten, het
tweede onder migrantenkerken en
een derde verkennend onderzoek
gaat over de vraag hoe het zit met
materiële hulpverlening aan mensen
in nood bij moskeeën. Op 4 november 2010 vindt de presentatie plaats.

Andere recente publicaties

Budgetspel

In 2009 heeft de werkgroep een
aantal boeken uitgegeven:
• Dossier Armoede in Nederland
Cijfers en feiten, analyses, ervaringen – naslagwerk voor de antiarmoedebeweging. € 10,-.
• Eerste Hulp Bij Schulden
Over schuldhulpverlening en de
kerken. € 6,50.
• Zij wil vooruit
Over jonge vrouwen met een
minimuminkomen. € 7,50.
• Gids Betaalbare Vakanties
Gegevens van betaalbare vakanties bijeengebracht. € 1,50.
Prijzen exclusief portokosten.

Het Budgetspel dat de werkgroep
uitgeeft, blijkt al jaren een heel goed
instrument in bewustwording over
armoede in Nederland. Dit spel is
niet bedoeld om mensen met een
laag inkomen te leren budgetteren.
Het is bedoeld om mensen met een
goed inkomen te laten ervaren hoe
moeilijk het is om de eindjes aan
elkaar te knopen als je van het minimum moet leven. Het werkt als een
sterke eye-opener op avonden met
groepen rond het thema armoede.
In 2010 is gewerkt aan een vernieuwde versie van dit spel. Het is verkrijgbaar bij de werkgroep voor € 20,-.
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Communicatiemiddelen
Op de hoogte blijven
Arme Krant van Nederland
Het kwartaalblad De Arme Krant
van Nederland voorziet de kerkelijke
anti-armoedebeweging en andere
lezers van heel veel informatie en
achtergronden over de activiteiten
en publicaties van de werkgroep,
activiteiten van andere landelijke
organisaties, voorbeelden van werkwijzen van plaatselijke en regionale
groepen en verschenen publicaties.
Er verschijnen achtergrondartikelen, columns en we publiceren in
elk nummer een interview met een
sleutelfiguur uit de anti-armoedebeweging. Elke jaargang verschijnen
er speciale katernen of bijlagen. Het
tijdschrift vervult een belangrijke rol
in de communicatie tussen de landelijke werkgroep, de achterban van
actieve groepen binnen en buiten de
kerken en de vele andere geïnteresseerden.

Website
De werkgroep is uiteraard ook
op het internet te vinden: www.
armekant-eva.nl. De site biedt
informatie over de geschiedenis en
actualiteit van de organisatie, over
alle projecten, de publicaties, nieuws
over werkgroep en samenwerkingsverbanden, achtergrondartikelen en
een bestelformulier voor publicaties.
Het blijkt een communicatiemiddel
te zijn met een groot bereik.
www.armekant-eva.nl

Uit bestellingen van publicaties via
het bestelformulier, uit reacties en
vragen via e-mail, kan opgemaakt
worden dat de site op een goede
manier in een behoefte voorziet. In
2009 was het aantal unieke bezoekers van de site 31.877.

Antwoordkaart

Colofon

Stuur mij s.v.p.:

Aan deze folder werkten mee:
Peter de Bie en Hub Crijns,
drukkerij Accuraat, Breda.

 ... ex. van deze folder om in mijn omgeving te verspreiden.
 Ik bestel de volgende publicaties uit deze folder:
 ... ex. ...............................................................................................................................................
 ... ex. ...............................................................................................................................................
 ... ex. ...............................................................................................................................................
 Een los nummer van het kwartaalblad ‘De Arme Krant van Nederland’
 Hierbij geef ik mij op als abonnee van het kwartaalblad.
(vrijwillige bijdrage, richtbedrag € 20,-).
Prijzen exclusief portokosten.
Naam: . .................................................................................................................................................

Werkgroep Arme Kant
van Nederland/EVA
Luijbenstraat 17
5211 BR 's-Hertogenbosch
tel: 073-6121939
e-mail: info@armekant-eva.nl;
website: www.armekant-eva.nl
ING bankrekening 4813700 ten
name van Steunfonds Arme Kant
van Nederland/EVA

Straat en nummer: . ......................................................................................................................
's-Hertogenbosch, oktober 2010.
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Stuur deze bon in een gefrankeerde envelop naar:
Werkgroep Arme Kant van Nederland/EVA,
Luijbenstraat 17, 5211 BR 's-Hertogenbosch

VA

Postcode en plaats . ......................................................................................................................
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Abonnees betalen geen vastgesteld
bedrag. Omdat we de drempel voor
mensen met een smalle beurs laag
willen houden, vragen we alleen
jaarlijks een vrijwillige bijdrage. Het
richtbedrag is € 20,-. Meer of minder
of gratis mag ook.
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