Armoede onder kinderen
Armoede is in iedere stad (on)zichtbaar aanwezig, ook in Sittard-Geleen zijn er kinderen die in
armoede opgroeien.
In hoeverre bent u het (on)eens met de volgende stelling?

1 ‘De gemeente Sittard-Geleen onderneemt voldoende actie
om het aantal kinderen dat in armoede leeft terug te
dringen’
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Ingewikkelde regelingen voor kinderen in armoede

Mee eens



Alleen weet niet iedereen die het nodig heeft de juiste instanties te vinden,
duidelijkheid daarover zou een stuk helpen.

Neutraal





Ben hiervan niet goed op de hoogte.
Geen idee welke maatregelen er worden genomen
Ik vind dat alle kinderen weer schoolzwemmen moeten krijgen en wel alle
kinderen, zo valt het niet op of een kind uit een arm of rijk gezin komt, zo ook
voor andere activiteiten
Zou niet mogen dat er armoede onder burgers is , kwestie van beleid


Mee oneens
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Denk aan kinderen van statushouders.
Kan beter. Bedragen zijn te gering.
Zie bijvoorbeeld hoe bijstandsuitkeringen voor mensen onder de 27 werkt.
Terechte tik op de vingers van de Nationale Ombudsman.
Zolang kinderen niet mee kunnen met een schoolreisje, kunnen sporten of
afhankelijk zijn van de Voedselbank, doet de gemeente te weinig
Voor veel kinderen Én ouders is het gênant dat andere mensen weten dat zij arm
zijn.
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Het hoeft niet aan de grote klok gehangen te worden vind ik.
Weet niet









Aanpakken armoede onder kinderen, betekend aanpakken armoede en
begeleiding van ouders.
Als je hordes buitenlanders zoals gesluierden toelaat dan weet je zeker dat je
zogenaamde armoede importeert.
Het is voor mij niet duidelijk wat en hoe de gemeente ietsdoet om dit terug te
dringen
Ik heb geen idee wat de gemeente allemaal doet op dit vlak.
Ik heb geen zicht op initiatieven die de gemeente ontplooid heeft om kinderen uit
armoede te halen.
Kan hierop geen antwoord geven aangezien ik niet weet wat de Gemeente voor
deze doelgroep doet...
Wordt ook voldoende gekeken naar de situatie van de ouders?
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2 De gemeente Sittard-Geleen is op zoek naar lokale
initiatieven om het aantal kinderen dat opgroeit in armoede
terug te dringen. Kent u een lokaal initiatief om het aantal
kinderen dat opgroeit in armoede terug te dringen?
(meerdere antwoorden mogelijk)
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Alleen de Engele van Sittard een burger initiatief
Bij glanerbloempje
Bloempje
De speelgoedbank
Engele van Sittard
Financiële ondersteuning voor kinderen om ze te laten deelnemen aan sportverenigingen en
kinderactiviteiten.
Glanerbloempje
Grabbelton, Stichting Engele van Zitterd-Gelaen
Gratis slorten. Volkstuintjes voor kids
Ik dacht dat de JCR daar is samenwerking met hogeschool Zuyd een onderzoek Nasr gedaan
heeft. Concrete acties zijn mij niet hrkend
In maart 2018 een voor een links college stemmen; de huidige zooi moet weg.
Meer inzamelingpunten of zelf dagjes uit organiseren...wandelen in bos... creatief bezig zijn...een
picknick
Meer uitkering voor burgers .
Organiseer wekelijks in een sportzaal een bijeenkomst waar spelletjes gedaan kunnen worden.
Hierdoor leren ze ook weer andere kinderen kennen. Uniforme kleding op de basisschool
waardoor mensen met een kleine beurs niet hoeven te wedijveren met de kleding, tassen ed.
van de andere kinderen.
Rabobank verjaardagsfeestje
Scholen zijn meestal de eerste die .armoede onder kinderen opvalt. Deze kunnen dit melden bij
bv ingele van zitterd of speelgoedbank enz
Sittard-Geleen, PIW en de inbreng van het Sociaal Overleg
Speelgoedbank en Glanerbloempje
Speelgoedbank en voedselbank
Sporten beter toegankelijk
Stichting leergeld
Stichting Leergeld
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Veel facebookgroepen die er wel voor iedereen zijn die het nodig heeft! Helping hands sittard
geleen en omstreken.. gratis spullen voor de lege beurs 046..
Verschillende fb pagina's die zich daarvoor inzetten.
Vraag aan iedereen 1 euro en zorgen dat er niets aan de strijkstok blijft hangen

Ja, ik heb zelf een initiatief:









Casa Piano
De kinderen helpen kan betekeken dat de ouders geld overhouden voor drank en drugs maw de
basis aanpakken
Financiele stabiliteit van ouders controleren, opleidingsniveau verhogen, voorlichting wat
kinderen krijgen betekent, controle uitgaven patroon laag opgeleiden, geboortebeperking
onder allochtonen ondanks oproepen van islam en bijvoorbeeld Hitler/Erdogan, voor alles is
een diploma nodig, behalve voor kinderen krijgen, dat is een rare opmerking, maar..
Geef ouders voldoende inkomsten zodat kinderen niet in armoede hoeven leven.
Kinderzwerfboek
Meer muziek en zingen met elkaar.
Ouders begeleiden. Zie project droommoeders bij Trajekt Maastricht

Toelichting
Ja, namelijk:




Geweldige organisatie die voor kinderen uit "arme" gezinnen geweldige dingen
doen; kinderfeestjes geven bijvoorbeeld
Verdiep je eens in de vrijwillige initiatieven en dan zie je hoeveel mensen en
gezinnen er buiten de boot vallen en waarom!



Hoewel mijn initiatief (Ambassadeur van Kinderzwerfboek in onze gemeente) niet
direct de armoede terug dringt bied het wel weer kansen. Kinderen uit arme
gezinnen kunnen gratis kinderboeken lenen waardoor ze ook thuis het lezen
kunnen oefenen. Veel achterstanden ontstaan namelijk doordat kinderen niet
goed genoeg mee komen in de klas, langzaam lezen en daardoor langer over de
opdrachten doen, of door een combinatie hiervan gedemotiveerd raken. Elke dag
10 minuutjes voor het slapen gaan lezen, of onderweg in de auto of bus een paar
pagina's lezen kan zo'n achterstand al verminderen of voorkomen. Maar daarvoor
zijn wel boeken nodig, en met Kinderzwerfboek proberen we in die behoefte te
voorzien :-) Op www.kinderzwerfboek.nl staat meer informatie en zijn bijna alle
stations te vinden. Ook op de facebookpagina van Kinderzwerfboek Born staat
informatie en is er een mogelijkheid tot contact leggen.

Nee, ik weet 
geen

initiatief

Hierover publiceren in de stadskrant.
Ik denk dat je beter de situatie van de ouders kunt bekijken, en deze mensen bv.
begeleiden naar werk. Ik denk dat in Nederland niemand onder de armoede grens
hoeft te leven. En wanneer leeft een kind onder de armoede grens, dit vind ik
moeilijk te bepalen. Als hij niet de nieuwste kleren, gsm heeft, of bij een sportclub
is?
In principe zijn ouders zelf verantwoordelijk voor hun kinderen, niet de staat or
de gemeente.
Indien men zich financieel of om welke andere reden dan ook geen kinderen kan
permitteren dient men ze ook niet te krijgen.
Is het een idee om eens thuis te gaan kijken bij die armoede kinderen wat er
allemaal aanwezig in het huis? Wellicht gaan uw ogen dan open want een groot tv
scherm en smartphones zijn n.l. wel vaak aanwezig wat absoluut niet nodig is.

Ja, ik heb
zelf een
initiatief:
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Weet niet




Waarom weet ik geen initiatief? Omdat men geen vertrouwen is en de armoede
groter dan jullie beseffen. Jullie moet echt gaan kijken. Niet alleen bij de arme
kinderen, maar ook zieken die zijn afgekeurd met minumum en niet voor zich
kunnen zorgen wat voeding betreft en daardoor alleen zieker worden. En dan de
domme regels van het W.M.O. Waarom nodigen jullie niemand uit om hun
verhaal aan te horen? Of nog beter vraag om op bezoek te gaan en dan zien jullie
hoe ze leven.
Niet in verdiept wat er moet gebeuren, wil wel hierover geinformeerd worden.
Terugsturen die handel
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