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Toch vakantie voor
Sterre en Luciano
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> Fanatiek zoeken de kinderen naar

verklede kampleiders

In het winkelhart van Ermelo klinken vrolijke stemmen van rondrennende
kinderen. Ze spelen het spel Vossenjacht. Fanatiek zoeken ze naar verklede
kampleiders. Dat ze hier samen met tientallen andere kinderen uit Rotterdam
een weekje weg zijn, is niet vanzelfsprekend. Net als steeds meer kinderen in
Nederland kunnen zij niet op vakantie, meestal vanwege de financiële situatie
thuis. Dankzij de speciale kampweken van diaconaal-missionaire vrijwilligersorganisatie Het Anker kunnen zijn er toch even tussenuit.

De 10-jarige Sterre is voor de derde
keer mee op kamp. Ze heeft het erg
naar haar zin, vertelt ze al schommelend later die middag bij het
kamphuis. “Ik vind het heel leuk,
want je kunt hier nieuwe vrienden
maken. Het fijnste is dat je tenminste leuke dingen hebt om te spelen.
In Charlois hebben we geen familieschommel of glijbaan. Daar kun
je alleen pingpongen.” Ze verheugt
zich nu al op de workshop dansen
later in de week. “Dat is cool.” Dan
kan ze alvast haar dansje voor de
bonte avond oefenen.

Volop genieten
Vrijwilligersorganisatie Het Anker
organiseert ieder jaar een kinderen een tienerkamp voor kinderen
uit Rotterdam die niet op vakantie
kunnen. Deze kids genieten volop.
Ze doen enthousiast mee met activiteiten. En eten hun buikje rond.
“We horen nooit dat het eten niet

lekker is en de borden gaan allemaal
leeg”, vertelt chef keuken Kirsten
Hoogendijk. “Kinderen krijgen thuis
soms maar één maaltijd per dag. De
eerste paar dagen op kamp eten ze
letterlijk voor twee.”

Tussen wal en schip
Kerk in Actie wil armoede uitbannen
en mensen weer perspectief geven.
Dat geldt voor boerinnen in Ghana
en mensen uit Bangladesh die alles verloren door cyclonen. Maar
evengoed voor de vele Nederlandse
naasten die steeds meer te maken
hebben met armoede en schulden.
Want ook in Nederland leven veel
mensen net onder of boven de
armoedegrens.
Nederland is een welvarend land,
maar daar profiteert niet iedereen
van. Grote groepen vallen tussen
wal en schip. Meta Floor, Kerk
in Actie-medewerker diaconaat
(armoede): “Er zijn veel mensen in

Nederland die elke maand net niet
rondkomen. Ze leven voortdurend in
spanning of ze de rekeningen wel of
niet kunnen betalen. Dan gaat het
vooral om mensen zonder betaald
werk, alleenstaande ouders met
kinderen, asielzoekers en mensen
boven de 65 jaar. De overheid zou
deze groepen moeten ontzien, maar
deze mensen kloppen in toenemende mate aan bij de kerk voor
diaconale hulp.”

Kinderen in armoede
Eén op de negen kinderen in Nederland groeit op in armoede. Dit
betekent dat ze zonder ontbijt naar
school gaan, in de winter met
zomerkleding rondlopen of vaker ziek zijn. Floor: “Kinderen in
armoede ervaren vaak pesterijen,
en stress vanwege ruzies thuis over
geld of vanwege angst uit huis gezet
te worden. Eens per jaar organiseert
Kerk in Actie een netwerkdag waar
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diaconieën ervaringen delen en tips
uitwisselen hoe ze zulke gezinnen
kunnen helpen. Bijvoorbeeld door
vakanties mogelijk te maken voor
mensen die te maken hebben met
financiële problemen.”

Schulden

> ‘De borden gaan helemaal leeg’

Als belangrijkste reden voor armoede noemt Floor de groeiende
schuldenproblematiek. Drie miljoen
mensen hebben een betalingsachterstand. Dit betekent dat zij vaak
het ene gat dichten met het andere.
Vijf miljoen mensen hebben geen
spaargeld. Zij kunnen geen tegenslag opvangen of investeren in
belangrijke zaken voor de toekomst.
”Het is moeilijk om aan armoede te

kerken bij, bijvoorbeeld met steun
vanuit een noodfonds. Op bijna 150
plekken in Nederland is de diaconie
van de Protestantse Kerk betrokken bij een kerkelijk noodfonds.
Kerken zetten ook projecten op
rond schuldhulpverlening, zoals
SchuldHulpMaatje. Daarbij krijgen
mensen met schulden een maatje
dat hen helpt om weer schuldenvrij te worden. In 2015 werden zo
4960 mensen geholpen door 1500
maatjes.

Vrienden maken
En ze maken een vakantie mogelijk
voor Sterre en Luciano. Dankzij de
vakantieweken van Het Anker kon
Luciano (9) ook een weekje weg.

‘Steeds meer mensen kloppen
bij de kerk aan voor hulp’
Het Anker
Het Anker bestaat al sinds 1954
als diaconaal-missionaire vrijwilligersorganisatie. De stichting
is namens de gezamenlijke
wijkgemeenten in RotterdamZuid actief in de wijken Carnisse
en Oud-Charlois. Al bijna 60
jaar worden vanuit het clubhuis
aan de Carnisselaan tal van
activiteiten georganiseerd om
kinderen, tieners én hun ouders
te bereiken en ze te laten delen
in de liefde van God. Diaconale
organisaties als Het Anker doen
belangrijk werk in het ondersteunen van mensen in armoede,
binnen en buiten de kerk. U kunt
dit werk steunen met uw gift op
NL89 ABNA 0457 457 457 t.b.v.
Kerk in Actie o.v.v. Binnenlands
Diaconaat.
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ontsnappen als je langdurig moet leven van een laag inkomen. Mensen
kampen met hoge vaste lasten en
als die dan stijgen, komen ze in de
problemen. Ze hebben geen financiële reserves. Steeds meer mensen
blijken tijdelijk of helemaal buiten
allerlei regelingen te vallen. Op veel
aanvullende regelingen is bezuinigd
of ze bestaan niet meer. Of ze zijn te
ingewikkeld om aan te vragen.”

Voor hem is het de tweede keer.
Vorig jaar beviel het hem erg goed.
“Ik vind de andere kinderen leuk,
ik heb vorig jaar nieuwe vrienden
gemaakt. Ik maak hier nooit ruzie,
dat vind ik het leukste. Ik heb Pieter
(een van de leidinggevenden, red.)
gevraagd om een liedje te schrijven
over vriendschap. Dat ga ik zingen
op de bonte avond.”

Kerken springen bij
Steeds meer mensen vragen om
hulp bij de diaconie. Floor: “Kerken
moeten hulp bieden omdat de overheid niet voldoende garanties biedt
op het voorkomen van armoede.
Kerken verlenen deze hulp door de
nood gedwongen. Tegelijkertijd zijn
kerken van mening dat de overheid
haar taak beter op moet pakken.”
In situaties waarbij mensen in financiële problemen komen springen

Op 28 oktober verschijnt het driejaarlijkse Armoedeonderzoek dat
mede op initiatief van Kerk in Actie
wordt uitgevoerd.
	De uitkomsten vindt u
dan op kerkinactie.nl/		
armoedeonderzoek.

