
 

 

 

 

Manifest ‘Kinderen UIT de armoede’ succesvol 
Het manifest ‘Kinderen uit de armoede’ heeft een mooi resultaat opgeleverd. De support van de 

ondertekenaars heeft goede vruchten afgeworpen. Hiervoor onze dank. De gemeenteraad heeft 

unaniem besloten om een plan van aanpak te maken om de vaardigheden van kinderen die 

opgroeien in armoede te versterken.  We zijn verheugd dat de gemeenteraad ook is ingegaan op de 

door ons aangevoerde argumenten, namelijk dat de impact van armoede op kinderen zo groot is  

dat ze daardoor achterstand kunnen oplopen in hun verstandelijke en sociaal-emotionele 

ontwikkeling. Zij kunnen mindere goed meekomen op school en vallen zelfs eerder uit. Zij hebben 

een groter risico op psychosociale problemen, probleemgedrag en een slechte gezondheid. Er is 

meer kans op (jeugd)criminaliteit en (jeugd)-werkloosheid. Vaak zijn ze de toekomstige generatie 

die leeft in armoede.  

Hoe verder 
Het college krijgt de opdracht om dit plan te maken in samenwerking met o.a. het Centrum voor 

Jeugd en Gezin, het onderwijs en het MBR en BMR. Het moet in het derde kwartaal 2013 gereed 

zijn. Een belangrijk criterium is dat moet worden gewerkt met programma’s die bewezen effectief 

zijn. Dit was ook een verzoek van de burgerplatforms. Een andere vraag uit ons manifest, nl. om 

meer kinderen in armoede via de Ridderkerkpas te laten deelnemen aan sport, cultuur en ander 

maatschappelijk activiteiten is niet overgenomen.  

 

Wat kunt u doen? 
We zijn op zoek naar nog meer mensen die met kennis van zaken – of uit eigen ervaring – mee 

kunnen praten over de invulling van dit plan ‘Kinderen UIT de armoede’. Wij zoeken vooral ouders, 

kinderen en jongeren die nu te maken hebben met armoede, of mantelzorgers, verwanten en 

vrijwilligers die hen bijstaan. Ook voor andere thema’s, bijvoorbeeld burgerinspraak, jeugdhulp, 

welzijn en zorg voor volwassenen en ouderen, schuldsanering, ‘de inclusieve samenleving’ e.d. is 

uw inzet welkom. Voor contact en informatie: zie www.mbridderkerk.nl, of neem contact op met 
frans.velders@kpnmail.nl   (MBR) of  gerscholtens@gmail.com (BMR). Wij danken u alvast voor uw bijdrage.   
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