De training ‘Armoede onder de loep’ ontwikkeld door St. De Vonk.
De Vonk heeft ruime ervaring in het contact met mensen in armoede.
In 2017 is het 3 jarig onderzoek afgerond over de effecten van
armoede bij kinderen. ‘Speelruimte’. Stichting De KIM biedt de training
aan in Gelderland, Flevoland en Utrecht.

Armoede

Praktische informatie
Inschrijven
Kan zowel individueel als met een groep.
Groepsgrootte tussen de 8 – 12 deelnemers.
Plaats, tijd en prijs
De training wordt op locatie uitgevoerd of op een centrale plaats.
Twee dagdelen van 2,5 uur. Prijs in nader overleg.
Uitvoering
De training wordt verzorgd door een consulent maatschappelijke
activering, werkzaam bij Stichting De KIM.

Voor meer informatie en voor aanmelding:
Suzanna Louwerse
Consulent maatschappelijke activering Stichting De KIM
Tel: 06 308 07 216; suzanna@stichtingdekim.nl

TRAINING
ARMOEDE ONDER DE LOEP
Voor vrijwilligers

Het herkennen van armoedesignalen

Wie als vrijwilliger te maken heeft met mensen in armoede, geeft vaak
aan te weten dat armoede bestaat, maar dat ze er nauwelijks signalen
van opvangen. Bovendien is het moeilijk bepalen wat ze vanuit hun
positie zouden kunnen betekenen.

Doel van de Training Armoede onder de loep
Vrijwilligers die te maken hebben met mensen in armoede, kunnen
beter aansluiten bij de leefwereld en de behoefte aan hulp van
mensen met een laag inkomen. Hierdoor verbetert de hulp die
geboden wordt. De training beoogd:
Het vergroten van kennis en inzicht in
- de aard en verschijningsvormen van armoede,
- de wederzijdse vervreemding tussen ‘de’ samenleving en
mensen met lage inkomens,
- de sociale uitsluiting die daardoor kan ontstaan.
Wat houdt de training in?
• Feiten over armoede, de beleving, gevolgen en perspectief.
• Hoe wordt armoede beleefd door mensen die er al lang mee
te maken hebben?
• Welke gevolgen heeft dit voor de visie op hun leven, dat van
hun kinderen en hun kijk op hulp?
• Valkuilen in de communicatie.
• Handelingsperspectieven voor de deelnemers.
De inhoud is gevarieerd met daarin ook ruimte voor eigen ervaringen
en vragen.
Voor wie is de training?
Mensen die als vrijwilliger te maken hebben met mensen met een
laag inkomen.

…’’De zuster van het consultatiebureau zegt dat
het goed is voor mijn zoon als hij naar de
peuterspeelzaal gaat, maar daar heb ik geen geld
voor. Ik zeg daarom maar dat het niet in onze
cultuur past…’’
…’’ Ik kan toch moeilijk tegen de
juffrouw van school zeggen dat ik
geen geld heb voor het schoolreisje?
Ik vertel gewoon dat mijn dochter ziek
wordt in de bus…”

…’’ Toen de huisarts
zei dat ik aan de bril moest
vanwege mijn hoofdpijn, gaf hij me een verwijsbrief voor
de oogarts. Ik ben nooit gegaan, want ik heb geen geld
voor een montuur en de eigen bijdrage voor de glazen.
Hij was kwaad op me toen ik na een paar maanden weer
kwam met klachten. Ik durfde toen de waarheid helemaal
niet meer te vertellen…’’

Dit zijn enkele citaten van mensen die vertelden over de gevolgen
van leven met weinig geld. De schooljuffrouw, de verpleegkundige en
de arts hadden zo te horen de beste bedoelingen, maar omdat ze
niet wisten van de armoede van deze mensen, had hun inzet niet het
effect waarop ze hoopten. De communicatie was verstoord.
De goedbedoelende werker wordt als een bedreiging gezien en de
hoofdpersonen door hen als onwillig, onverschillig of eigenwijs. De
beelden van de beide partijen komen niet overeen met de
werkelijkheid en kleuren de communicatie in de toekomstige
contacten.
De training ‘Armoede onder de loep’ voor vrijwilligers biedt een
instrument om naar armoede te kijken en overlevingstechnieken van
mensen te herkennen. Hierdoor ontstaat een betere communicatie.

