Armoede

Helpen en delen
Vooraf

O

nderzoeken, ook in onze eigen kerken, hebben
uit gewezen dat arm oede vaker voorkom t dan we denken.
Een enquet e in 2006 leverde verrassende result at en op.
Een m eerderheid van geraadpleegde diaconieën gaf aan
dat er binnen de gem eent e arm oede voorkom t . Concreet :
in onze kerken wordt in ieder geval aan 300 personen
onderst euning verleend. Gemiddeld is dat per gem eente
aan 8 personen in 3 huishoudens. Let wel: gem iddeld . I n
een grot e gem eent e als de onze zou dat dus aanm erkelij k
meer kunen zijn.
Nader gespecificeerd: in 80% werd er financieel
onderst eund, in 60% kon ook worden doorverwezen, in 46
% st eun in nat ura. I n 40% werd overgegaan op hulp bij
budgetteren.
Het is goed t e bedenken dat diakenen lang niet alles
weten. Armoede komt dus vaker voor dan we vermoeden.

Uit de Bijbel

I

n Het Oude Test am ent lezen we hoe God de Heer aan
zij n volk de opdracht geeft op t e kom en voor de naast e in
nood. Niem and wordt over het hoofd gezien. I sraël wordt
er st eeds weer aan herinnerd t e blij ven denken aan de
arm en, de wezen, de weduwen en de vreem delingen ( Ex.
22: 20-26; Deut . 15: 7 en 11) . Het is God zelf die wees en
weduwe recht verschaft en de vreem deling m et liefde
behandelt door hem brood en kleding t e geven ( Deut .
10: 18-19) . Ook de koningen (overheid) van I sraël worden
geroepen om de arm en in bescherm ing t e nem en ( Ps.
72:12). De zorg voor hen die niet voldoende
best aansm iddelen hebben is daarom niet alleen een
menselijke plicht, het is ook een goddelijk gebod!
I n het Nieuwe Test am ent is het Jezus zelf die het veracht e
en m inderwaardige opzoekt . Hij roept zij n volgelingen op
om de m inst e t e zij n ( Luc 22: 24- 27) en anderen t e
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dienen. Heel concreet gaat het dan om naakt en t e kleden,
hongerigen te voeden, vreemdelingen op te nemen, zieken
en gevangenen t e bezoeken en dorst igen t e drinken t e
geven (Mat. 25:34-36).
De zorg voor de naast e in nood is een wezenlij k kenm erk
van de gem eent e van Jezus Christ us. Zodra er na de
Pinkst erdag sprake is van een gem eent e, is er ook sprake
van onderling diaconaat . Handelingen 4 ( 32- 37) vert elt
ons dat de groep m ensen die het geloof hadden aanvaard
eendracht ig sam enleefde. Geen van hen beschouwde zij n
bezit t ingen als zij n persoonlij k eigendom , want ze hadden
alles gem eenschappelij k. Niem and onder hen leed enig
gebrek.

Wat is armoede?

D

iacoon ( zie lit erat uur) geeft in het num m er van m ei
2008 de volgende definitie van armoede:
Arm oe de is he t voor la ngere t ij d t e w einig
m iddele n he bben voor het , volgens de algem ene
nor m en,
m inim a le
leven speil
en
daa rm ee
uit geslot e n zij n va n da t w at in de m aa t scha ppij a ls
nor m aa l / va nzelfsprek e nd w ordt be schouw d.
Een paar bepalende factoren in deze definitie:
lange r e t ij d: Meest al is er een kleine buffer, wat
spaargeld b.v., zodat m ensen bij inkom enst erugval niet
m et een in problem en kom en. Het bekende voorbeeld:
op een gegeven m om ent gaat j e wasm achine kapot .
Reparat ie of zelfs vervanging? Daar heb j e dan dus
geen geld voor.
m inim a le levenspe il: Zaken die weliswaar niet t ot de
prim aire levensbehoeft en horen m aar b.v. in het sociale
verkeer onont beerlij k zij n geworden. Een t elefoon b.v. of
middel van vervoer.
uitgesloten: Arm oede is ook vooral een sociaal
probleem . Niet kunnen deelnem en aan act ivit eit en door
geldgebrek. Het levert uit sluit ing op. Zelfs in het
kerkelij k m eeleven kan dat een rol spelen: b.v. een
bij belkring t huis. Koffie, wat erbij ? Kan dat wel/ niet ?
Schoolreisj e voor de kinderen? Of een uit nodiging voor
een kinderfeestje?
normaal: We vinden dat we elke dag een warm e
m aalt ij d m oet en kunnen hebben. Dat wordt als norm aal
beschouwd. Zo zij n er veel zaken die bij dreigende
arm oede ineens niet m eer kunnen, m aar die eigenlij k
norm aal het en t e zij n.
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Risicogroepen

H

oe kom en we er als kerkelij ke bezoekers ( predikant en,
ouderlingen, diakenen, past orale en diaconale bezoekers)
nu acht er of ergens arm oede dreigt ? Last ige m aterie,
m oeilij k, zelfs ondoenlij k om crit eria voor aan t e geven.
We kennen im m ers allem aal de term st ille arm oede ?
Mensen kunnen problem en vaak erg goed verbergen ( en
eerlij k is eerlij k: j e loopt er ook niet m ee t e koop) .
Bovendien: de één kan veel bet er om gaan m et geld als de
ander.
We kunnen wel iet s zeggen over de risico-groepen:
m ensen die financieel kwet sbaar zij n. En wellicht kom en
we daarm ee een st apj e verder. We noem en deze groepen
hieronder:
mensen met een laag inkomen: Hierbij kun je denken
aan m ensen die, om wat voor reden dan ook, slecht s
een beperkte opleiding hebben gehad, of nog studeren.
m e nsen die w er kloos zij n gew orde n: Het duurt vaak
enkele m aanden voordat de uit kering geregeld is.
Spaargeld is niet vanzelfsprekend. Terugval in inkom en,
wat alt ij d een rol speelt bij werkloos worden, heeft veel
risico s. Tij dig bij st ellen van uit gavenpat ronen is
belangrijk. Leren bugetteren.
m e nsen die r ecent gescheide n zij n: Ook hier is bij na
alt ij d sprake van t erugval in inkom en. Los van de
psychische
problem en
( zorg
voor
kinderen,
bezoekregelingen) kunnen dan ook financiële problem en
een rol gaan spelen).
m e nsen
die
la ngere
t ij d
ziek
zij n
en/ of
arbeidsongeschikt: Ook hierbij geldt dat een uit kering
alt ij d bet ekent : inkom ensverm indering. Ook kunnen
aanpassingen aan het huis vanwege ont st ane handicaps
een rol spelen.
m e nsen m et psychische pr oblem e n: Psychische
problem at iek kan m akkelij k leiden t ot financiële
problem en, uit eraard afhankelij k van aard en m at e van
problematiek.
j onger en die zelfst a n dig w onen: Veel j ongeren gaan
zelfst andig wonen zonder t e hebben geleerd ( of:
onvoldoende hebben geleerd) om m et geld om t e gaan.
Lenen is ont zet t end eenvoudig, sparen en uit gaven
plannen is vaak niet geleerd. Maar ook j ongeren die
gaan st uderen ( verhuizen, kam er zoeken, nieuw baant j e
vinden) krijgen makkelijk met inkomensval te maken.
m e nsen m et pe nsioen: Ook hier geldt : voorbereid zij n
op m inder inkom en. Met nam e de com binat ie van veel
vrije tijd/minder armslag kan een probleem opleveren.
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nieuw e N eder la nder s : Hoewel we met deze categorie
m edeburgers in de m eest e kerkelij ke gem eent en ( nog)
niet zo veel t e m aken hebben, t och een groep m ensen
die ext ra aandacht vraagt . Met nam e m ensen die
gevlucht zij n en dus alles hebben acht ergelat en. Of hun
spaargeld hebben m oet en gebruiken om t e kunnen
vlucht en. Maar ook m ensen die hier zij n gekom en om t e
werken. Vanuit hun t huissit uat ie wordt verwacht dat ze
financieel de achterblijvers zullen ondersteunen.
Zo m aar een opsom m ing van risicogroepen. Dat bet ekent
niet dat de diaconie voor iedere groep wel een oplossing
heeft. We kunnen en moeten helpen als de nood acuut is.
Dus als j e in de wij k als bezoeker gem eent eleden
tegenkom t waarbij j e een ( financieel, m aat schappelij k)
probleem verm oedt : graag een seint j e aan de wij kdiaken.
En we kunnen er t ij dens een algem een kennism akingsgesprek al acht er kom en of gem eent eleden
wellicht bij zo n risicogroep horen. Wat vervolgens
uiteraard niet wil zeggen dat er ook problemen zullen zijn.

De rol van de wijkdiaken

W

at kan de wij kdiaken dan m et zo n uit gesproken
verm oeden? Gewoon op bezoek gaan en proberen in een
goed gesprek ( zoals dat in de gem eent e van Christ us kan
en m ag) t e peilen of er wellicht sprake is van een
probleem.
I n het eerdergenoem de blad Diacoon wordt ons een idee
aan de hand gedaan hoe als diaconie om t e gaan m et
m ogelij ke financiële problem en. We geven dat onverkort
door.

1. I nve nt a riser en va n de oor za ( a) k ( e n) va n de
problemen
Onderzoek eerst goed of st eun van de diaconie echt nodig
is en wat m ensen zelf allem aal al hebben geprobeerd voor
het gem eent elid bij de diaconie aanklopt. Acht eraf blij kt
som s dat er nog andere m ogelij kheden waren, m aar
m ensen niet alt ij d de j uist e wegen wet en t e bewandelen.
De diaconie kan ook helpen om de m ensen de j uist e
wegen te leren vinden.
Mensen hebben vaak ook behoeft e aan een luisterend oor.
Meest al heeft m en nog m et niem and durven prat en over
de financiële problem en. Wat t ij d en aandacht wordt dan
erg gewaardeerd.
Wat is belangrij k om t e wet en voordat er hulp geboden
wordt:
Wat is het probleem?
Hoe is het probleem ontstaan?
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Zij n er andere oorzaken die erm ee t e m aken hebben?
(verslavingen)
Wat heeft men zelf al geprobeerd om het probleem op te
lossen?
Zij n er m ogelij kheden in de fam iliekring om hulp t e
krijgen?
Is er een duidelijk financieel overzicht?
Hoe denkt m en zelf het probleem op t e gaan lossen/ is
men gemotiveerd om mee te werken?
Bij welke hulpverleningsinst ant ies is de hulpvrager al
bekend?
2. Kan/moet er worden doorverwezen naar andere
instanties?
De diaconie kan vaak doorverwij zen naar één of m eer van
de hieronder genoemde instanties.
Sociale Dienst
Maatschappelijk Werk
Kredietbank
Modus Vivendi (schuldbemiddeling)
Bureau voor rechtshulp
3. Is er acuut hulp nodig?
Vaak kom en m ensen m et één schuld. Het is verst andig
door te vragen. Meest al is er sprake van m eer schulden.
Het kom t bij na nooit voor dat er alleen m aar een
huurschuld is. De energievoorziening of het ziekenfonds
kunnen ook van die dingen zij n waar schulden zij n
ontstaan.
I s doorverwij zen niet voldoende voor het m om ent ( vaak
gaat er even t ij d overheen, en is er t och acuut geld nodig)
dan kan de diaconie beslissen incident eel hulp t e bieden.
Hierbij zijn de volgende punten van belang:
geef liever st eun in nat ura ( boodschappen,wasm achine)
dan in geld;
geef liever geld voor een
(reiskosten, therapiekosten);

bepaalde

best em m ing

geef liever af en toe steun, dan regelmatig.
Een veel voorkom ende vraag is of de Sociale Dienst de
event uele gift van de diaconie in geld of nat ura niet in
m indering gaat brengen op de uit kering. I n de prakt ij k
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blij kt het zo t e zij n dat als j e opening van zaken geeft en
m eldt bij de Sociale Dienst wat u geeft , dit geen gevolgen
heeft voor de uitkering.
Dit kan wel per gemeente verschillen. Zorg er dus voor dat
j e j e goed laat inform eren door de Sociale Dienst en
duidelij k bent over j e m anier van hulp bieden. Maak
afspraken met elkaar.
Het is belangrij k goed af t e spreken of j e een gift of een
lening geeft . I n principe verst rekt de diaconie geen
leningen. Maar er zij n m ensen die het graag weer t erug
willen geven. Zij zouden het dan in principe weer t erug in
de collect ezak kunnen doen. Op deze m anier kom t het
weer t erug bij de diaconie. Het geld is t enslot te geofferd
en is niet van de diaconie.
Diaconaal geld is om hulp t e geven en uit t e delen waar
nodig!
4. Begeleiden
Het kan nodig zij n dat het gem eent elid, de hulpvrager,
hulp nodig heeft als hij wordt doorverwezen naar een
instantie.
Er zij n m ensen die het m oeilij k vinden het woord t e doen,
of ze zien er t egenop alleen te m oet en gaan. Ook
begeleiding bij het invullen van de vele papieren is vaak
op zijn plaats. De diaconie kan daarbij hulp bieden.
5. Nazorg
Mensen m et financiële problem en horen vaak t ot een
risicogroep. Dit kan betekenen dat deze mensen ook op de
langere t erm ij n m oeit e blij ven houden m et hun financiën.
Daarom is het belangrij k dat deze m ensen in het oog
worden gehouden. Ook als lij kt dat de financiële
problemen opgelost zijn.
Mogelij k via zust ers in de gem eent e, wij kdam es of andere
diaconale m edewerkers. I n de prakt ij k blij kt dat zust ers
(vrouwen) hier m eer voelspriet en voor hebben en
m akkelij ker
deze
signalen
opsporen.
Een
stukj e
bem oediging en aandacht wordt vaak erg gewaardeerd.
Het is wel belangrijk hier discreet mee om te gaan.
6. Preventie
De diaconie kan ook een belangrij ke prevent ieve t aak
vervullen rond financiële problem en. Tij dens diaconale
huisbezoeken kan m en vragen of het gezin financieel rond
kan kom en. Door het t hem a t e bespreken kan m en
aangeven hulp te bieden als dat nodig mocht zijn. Ogen en
oren goed de kost geven als j e op huisbezoek bent . Het
kan zij n dat er wel signalen worden afgegeven, vraag daar
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dan op door. Ook voorlicht ing op een gem eent eavond of
aandacht voor dit onderwerp in een preek kan een goed
idee zijn.

Aandachtspunten

T

en slot t e enkele aandacht spunt en,
praktijk van hulpverlening.

signalen

uit

de

Voe ding: Vaak hebben gezinnen w aar arm oede heerst
een gebrek aan gevarieerde voeding. Fruit en groent en
worden m inim aal gekocht . Er zij n ook sit uat ies waarin
m ensen één of m eerdere m aalt ij den overslaan. Som s
weken acht ereen. Product en die de m ensen gebruiken
zij n over het algem een heel vet , zout en zoet
de
goedkope grondstoffen.
Post: Arm oede gaat ook vaak gepaard m et schulden,
hierdoor ontvangen mensen vaak veel post waar ze geen
raad m ee wet en. Dit hoopt zich dan op ergens in het
huis of slingert overal rond.
Acht er st a llig
onder houd:
Overduidelij k
signaal:
kapot t e m eubels, slecht e st aat van onderhoud aut o en
fiet s, m aar ook verwassen kleding en kapot gelopen
schoenen.
Psychosociale proble m en: Mensen die kam pen m et
schulden en am per of niet rond kunnen kom en hebben
vaak
veel
psychische
problem en.
St ress,
spanningsklacht en, hoofdpij n, licham elij ke klacht en,
depressivit eit , een hoog ziekt everzuim . Vaak zij n dit de
klacht en waar b.v. een pastoraal bezoeker in eerst e
instantie mee wordt geconfronteerd.
Schaamte: Mensen zullen er alles aan doen om
problemen niet aan de grote klok te hangen, dit kan heel
ver gaan. Naar buit en t oe doet m en alsof er niet s aan de
hand is, som s is m en zelfs zeer royaal en j oviaal t erwij l
de werkelijkheid schrijnend kan zijn.
Socia al ver k e er: Feest j es worden afgebeld, zelfs
begrafenissen om dat er bij voorbeeld geen geld is voor
een kado ( hoe klein ook) of voor benzine om naar de
begrafenis te reizen. Kinderen kunnen met moeite of niet
m eedoen aan één sport of m uziekact ivit eit . Er is vaak
sprake van een sociaal isolom ent , bij kinderen en
ouders! Dit kan gem akkelij k leiden t ot psychosociale
problem en. Kinderen kunnen bij voorbeeld depressief
worden van een dergelijke situatie.
Werk: Mensen die schulden hebben kom en ook op hun
werk vaak in de problem en. De psychische klachten
drukken
zwaar
waardoor
ze
m oeilij k
kunnen
functioneren.
B.A. Vianen
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