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Armoede is niet alleen gebrek aan geld 

 
“Bekend maakt bemind”. Een steeds weer terugkerend spreekwoord in onze organisatie. De 
basis voor prettig samenwonen. Want iedereen verdient toch een veilige plek in de 
samenleving? Een buurt waar ruimte is voor iedereen, ongeacht achtergrond. We kunnen dat 
bereiken wanneer we elkaar helpen, accepteren en zaken open met elkaar bespreken. En juist 
die drie dingen gaan zoveel makkelijker als je elkaar kent.  
 
En dat is mij voor een aantal maanden terug opnieuw bevestigd. Een ervaring die me echt is 
bijgebleven. Een confronterende, dat wel… maar wel de rauwe werkelijkheid rondom armoede 
in Nederland.  
 
In oktober bracht ik een bezoek aan het Beleefhuis in Harderwijk. Daar maakte ik kennis met 
Ellen, Dieter en hun beide kinderen. Ellen en Dieter zijn elke dag bezig met het maken van 
meestal pijnlijke keuzes voor henzelf en voor hun kinderen Samantha en Jordi. Laat je 
Samantha naar het kinderfeestje gaan of toch niet? Vervang je de binnenband van Jordi’s fi ets 
of gaat hij lopen? En hoe moet de koelkast gevuld worden, terwijl de huur nog niet is betaald? Ik 
werd uitgedaagd om mee te helpen om deze keuzes te maken. En dat is ontzettend lastig. 
Want wat zou u doen als u rond moest komen met 55 euro per week?  
 
Maar armoede is niet alleen een gebrek aan geld. Armoede werkt als een magneet voor tal van 
andere problemen. Schaamte en steeds moeten vragen, maakt mensen klein en kwetsbaar. En 
ook dat werd tijdens het bezoek zichtbaar. Het leven van Ellen en Dieter zou een stuk 
makkelijker zijn als er meer begrip is voor hun situatie en ze zich minder zouden hoeven 
schamen. Bij instellingen, familie, vrienden maar ook buren. Want bent u als buur niet eerder 
bereid uw hand uit te steken als u de situatie van de familie kent? Simpelweg het aanbieden 
van een lift, een keer samen eten of een gesprek bij een kop koffie kan helpen. En dit alles 
zonder te oordelen over hoe dit gezin in deze situatie terecht is gekomen. Belangstelling is het 
begin van begrepen worden. Voor mensen die om financiële redenen dagelijks knokken om de 
dag door te komen is een luisterend oor een groot geschenk!  
 
In ons ondernemingsplan omschrijven wij dat we huurachterstanden zoveel mogelijk willen 
beperken en huisuitzettingen willen voorkomen. Niet alleen vanuit financieel oogpunt, maar 
vooral vanuit betrokkenheid bij onze huurders. Als je op straat belandt, worden de financiële 
problemen van mensen alleen maar groter, maar ook de maatschappelijke kosten van opvang 
of begeleiding bijvoorbeeld. Ons doel voor 2022? Geen huurders dakloos door 
huurachterstanden. En dat willen wij bereiken door ook een hand uit te steken. Door onze 
huurder te kennen, naar hen te luisteren en samen met gemeente, en welzijnsorganisaties te 
zoeken naar oplossingen. Hiermee hopen we te voorkomen dat Ellen en Dieter voor een nog 
pijnlijke(re) keuze komen te staan…. Waar slapen we vannacht?  
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