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Meer dan voedsel alleen

Geachte heer Wijffels,

Armoede in Nederland was in de verkiezingstijd een veelbesproken onderwerp. In
veel partijprogramma's neemt het een belangrijke plaats in. In de formatie van een
nieuw kabinet zal dan ook, naar wij aannemen, het armoedebeleid nadrukkelijk
een rol spelen in de besprekingen rond een regeerakkoord.
Ook in de kerken is armoede temidden van grote welvaart al geruime tijd een
kwestie die hoog op de agenda staat. Kerkinactie (Protestantse Kerk) en de
interkerkelijke werkgroep Arme Kant van Nederland/EVA hebben al vele jaren op
vele manieren van zich laten horen als het gaat om de grote bezorgdheid over
toenemende verarming.
Steeds meer mensen raken zodanig financieel in de knel dat ze een beroep
moeten doen op kerken en diaconieën. Het onlangs verschenen
onderzoeksrapport Armoede in Nederland van de Protestantse Kerk bevestigt dit.
De opkomst van de voedselbanken is de laatste tijd een ander schrijnend signaal
dat het sociale vangnet in ons land niet naar behoren werkt.
Het is onze overtuiging dat veel spelers op het sociale veld een
verantwoordelijkheid hebben in het tegengaan van verarming. Dat geldt ook en
vooral voor de overheid, die met ons van mening is dat zij verantwoordelijk is voor
de vloeren in het bestaan. In november 2006 brachten Kerkinactie en de
werkgroep Arme Kant van Nederland/EVA een verklaring over kerken, armoede
en voedselbanken naar buiten, onder de titel 'Meer dan voedsel alleen'. Die
verklaring is ook voorzien van een 'plan van aanpak', waarin aanbevelingen voor
armoedebestrijding worden gedaan aan een groot aantal spelers op dit terrein,
waaronder - naast de kerken zelf - de landelijke overheid.
Wij willen u dringend vragen om in de formatiebesprekingen de aanbevelingen uit
deze verklaring en plan van aanpak mee te nemen.
Concreet willen wij u verzoeken aan te geven welke van de voorstellen uit het plan
van aanpak wat u betreft een rol zouden moeten spelen in een nieuw
regeerakkoord. Welke maatregelen zullen inzet van het armoedebeleid van een
nieuw kabinet worden?

Met behulp van de open hokjes die voor elke aanbeveling te vinden zijn, kunt u
aanvinken welke maatregelen in overweging worden genomen. In het kader van
de broodnodige vereenvoudiging van formulieren maken wij het u met deze
invuloefening makkelijk te reageren.
Als bijlage vindt u bij deze brief de verklaring 'Meer dan voedsel alleen'.
Tevens voegen wij ter informatie het onderzoek 'Armoede in Nederland' bij.
Wij wensen u Gods zegen en veel wijsheid bij uw taak in de kabinetsformatie en
hopen op een spoedige reactie op ons verzoek.

Met een vriendelijke groet,
De Protestantse Kerk in Nederland, Kerkinactie / werkgroep Arme Kant van
Nederland/EVA
Namens de Protestantse Kerk,

Jan Gerd Heetderks
Namens de werkgroep Arme Kant van Nederland/EVA,

Evelyn Schwarz
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