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Armoede in Nederland
Armoede in Nederland neemt
toe. Het aantal mensen met
financiële problemen ligt nu op
1,2 miljoen. Met het verhogen
van de btw en de kosten voor de
vaste lasten wordt voorspeld dat
nu juist de armere gezinnen
worden getroffen. Maar wat
betekent armoede in een
welvarend land als Nederland
eigenlijk? Wie stelt de vraag en
wat zijn de criteria? Zijn het
alleen statische gegevens of is
het een totaalpakket aan
onplezierige financiële kwesties
met ook de psychische nadelen
erbij?
Voedselbanken zijn ontstaan in
de Verenigde Staten en
daarvandaan vond het idee via
Canada zijn weg naar Europa.
Frankrijk opende de eerste
Europese voedselbank in 1984,
België volgde in 1986. Pas in
2002 werd de eerste
Nederlandse voedselbank
geopend. Inmiddels zijn er in
drieëntwintig Europese landen
voedselbanken, die zich hebben
verenigd in de Europese
Federatie van Voedselbanken
(FEBA). De Nederlandse politiek
was zo geschokt van het gezicht
dat armoede had gekregen, dat
het met een antwoord kwam:
‘Over vier jaar bestaat de
voedselbank niet meer.’ Nu,
zeventien jaar later, zijn er 169
voedselbanken in heel Nederland
en worden er door de inzet van
elfduizend vrijwilligers wekelijks
veertigduizend pakketten
uitgedeeld over ongeveer
132.500 mensen. Het aantal
mensen in armoede is gestegen
van 700.000 in 2002 naar 1,2
1
miljoen vandaag de dag.

Hoewel het aantal arme mensen in
Nederland toeneemt, is er tot nu toe
geen opvallende toename van het
aantal klanten bij de
voedselbanken.
Maar in armoede leven is meer dan
alleen financieel kwetsbaar zijn en
in financiële moeilijkheden zitten.
Het rapport Armoede en sociale
uitsluiting 2018 van het CBS:
‘Personen die deel uitmaken van
een huishouden met een laag
inkomen zijn minder
maatschappelijk betrokken dan
personen uit een huishouden met
een hoger inkomen. Ze hebben
minder sociale contacten en zijn
inactiever in verenigingen. Ook
worden ze vaker als verdachte
aangemerkt en geven ze frequenter
aan slachtoffer van geweld te zijn
geweest. Verder rapporteren zij een
minder goede gezondheid, leven ze
korter en hebben ze meer
zorgkosten. Over hun woning en
woonomgeving zijn ze minder
tevreden dan degenen met een
hoger inkomen. In materieel opzicht
gaat een laag inkomen vaak samen
met een betrekkelijk gering
vermogen, beperkte
bestedingsmogelijkheden en
betalingsachterstanden.’
(Geschreven in De Kanttekening
door Sara-May Leeflang).
Als Voedselbank willen wij zoveel
mogelijk de mensen die het nodig
hebben bereiken……..

Kerncijfers 2018
Als voedselbank is het fijn om
inzicht te hebben in de
hoeveelheid pakketten, maar
ook in de mensen achter de
pakketten.
Henk de Mooij, intaker, houdt
voor ons exact vele gegevens
omtrent onze cliënten bij. Ook
over 2018 heeft hij een rapport
opgesteld. Henk, bedankt!
Belangrijke punten die weerslag
hebben op de cijfers:
- De economische
ontwikkelingen in 2018
waren positief
- Per 1 januari 2018 zijn vrij
forse aanpassingen in de
toekenningscriteria gedaan.
M.n. alleenstaanden komen
eerder in aanmerking voor
een pakket
- Een aantal cliënten doet
slechts voor korte tijd een
beroep op de voedselbank

-

(bijv. nog geen toeslagen
ontvangen of wel werk maar nog
geen salaris.
Er is een vrij lange doorlooptijd bij
schuldsanering en budgetbeheer
Er is sprake van een stijging van
aangevraagde herintakes.

Aan het eind van 2018 en ook
begin 2019 zien we een
toename van het aantal
pakketten (185).
De criteria zijn per 1 januari
2019 versoepeld; we gaan zien
wat het ons brengt in 2019.

Nieuwe criteria
Per 1 januari 2019 zijn door
Voedselbanken Nederland
nieuwe criteria vastgesteld.
Wij hebben kaartjes gemaakt
met de nieuwe normen. Deze
mogen uitgedeeld worden.
Mocht je een plek weten om er
een paar neer te leggen, vraag
Antoinette naar deze kaartjes.

Vrijwilligersnieuws
Vertrokken:
Niels Post, hij hielp op
dinsdagmiddag met het
stikkeren van de
diepvriesproducten met de
THT-stikker.

Willem Oosterheerdt was
enthousiast begonnen als
chauffeur, maar moet om
persoonlijke redenen
stoppen. Wij wensen hem
en zijn vrouw veel sterkte.

Nieuw:
Hans Blok, hij komt als
chauffeur, maar is ook
bereid andere klussen te
klaren.
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Acties
Voedselbank
Harderwijk

Bij Supermarkt Dirk
konden klanten het
statiegeld doneren aan
Voedselbanken Nederland.
Ook het filiaal in
Harderwijk deed mee.

POSTADRES:
Nobelstraat 9
3846 CE Harderwijk
E-MAIL:
info@voedselbankharderwijk.nl

17 januari kwam de
Christen Unie HarderwijkHierden om te helpen

24 januari hielpen de
dames van de Ladies
Circle NM-Veluwe een
handje mee en zij
schonken € 70,-.
31 januari kwam groep 8b
van CBS de Triangel om te
helpen.
Op 7 februari kregen wij
hulp van twee groepen
studenten van de entree
opleiding van het
StartCollege Landstede.

Bezoek onze website!
Ga naar:
www.voedselbankharderwijk.nl
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