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STADSPLEIDOOI Burgers en professionals discussiëren over het oplossen van armoede in stad en regio

‘Dit ligt nu bij ú op het bordje’
Rond zeventig mensen namen gisteren in Maastricht
deel aan het stadspleidooi tegen armoede van de werkgroep ‘Samen uit de armoede’.
door Annelies Hendrikx

H

et ruilen van diensten
via burgerinitiatieven.
Een lokaal valutasysteem aanvullend aan de
euro. Uit de slachtofferrol komen
en zelf ook de handen uit de mouwen steken. En vooral: geen energie steken in het bevechten van de
overheid.
In Trefcentrum Wittevrouwenveld
discussiëren deze zondagmiddag
vijf groepen mensen met het hart
op de goede plaats over evenzoveel
thema’s. Thema’s aan de hand
waarvan armoede de stad en als
het even kan de wereld uit geholpen moet worden. Het zijn vooral
professionals die hier samen zijn gekomen. Ervaringsdeskundigen zijn
in de minderheid. „Het blijft lastig
om deze mensen te bereiken”, zegt
Mik Hamers van de organiserende
werkgroep ‘Samen uit de armoede’.
Zelf weet ze overigens heel goed
wat het is. Als hoogopgeleide politica raakte ze in 2004 - ze was toen
61 - werkloos en kwam niet meer
op haar eigen niveau aan de bak.
De vier jaar tot haar pensioen overbrugde ze als taxichauffeur, aardbeien plukken en als toiletdame
werken. Vandaag vraagt ze met name aandacht voor ‘stille armoede’:
armoede onder senioren. En dan
met name onder oudere vrouwen.
Haar collega-werkgroeplid Anja Jansen, die zelf ondernemer werd, behandelt het thema ‘ondernemerschap vanuit een uitkering’. Dirk
van Beek belicht het basisinkomen

Aan de hand van vijf thema’s proberen de deelnemers armoede in hun stad te duiden en oplossingen daarvoor aan te dragen.
voor iedereen van boven de 18. In
haar praatgroep probeert Estelle
Eestermans intussen aandacht te
vragen voor een lokale munt in
stad of regio, maar op een of andere manier hebben de gespreksdeelnemers meer zin in het onderwerp
‘burgerinitiatieven’. Geconstateerd
wordt dat er al heel veel gebeurt in
buurten en wijken, waar mensen elkaar nu al over en weer helpen:
„De participatiemaatschappij was
er al lang voordat de politiek erover
begon te roepen”, zegt deelneem-

ster Tilly. Maar veel van deze initiatieven zijn te weinig bekend bij
mensen die in armoede leven. De
werkgroep ‘Samen uit de armoede’
is bezig alle burgerinitiatieven in de
stad te inventariseren, onthult Estelle. Hein vraagt zich hardop af wat
armoede eigenlijk is. Riëlle stelt dat
dat een heel breed begrip is, dat
naast materiële ook geestelijke en
sociale armoede omvat. Dan grijpt
Estelle toch de kans om even iets te
vertellen over lokale valuta: geld teruggebracht tot zijn oorspronkelij-

ke functie, namelijk die van ruilmiddel. Rentevrij. „Een groot deel
van de armoede wordt veroorzaakt
door schulden en rente. Een lokaal
valutasysteem kan onder meer renteloze leningen verstrekken.” Gelderland bijvoorbeeld kent de Gelre:
het is geen wettig betaalmiddel,
maar bedrijven en individuen spreken onderling af het als ruilmiddel
te gebruiken.
Als de vijf groepen plenair hun discussies samenvatten, blijkt onder
meer dat de complexe regelgeving
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in Nederland menigeen behoorlijk
dwars zit. Laat bijvoorbeeld ondernemers hier en daar een kléin beetje buiten de lijntjes kleuren, zegt
Anja Jansen.
Huub Peters van de werkgroep ‘Samen uit de armoede’ heeft hier vandaag „de puurste vorm van burgerparticipatie gezien” en roept deelnemers op daar ook een vervolg aan
te geven. „Er ligt heel veel op het
bordje. De vraag is op wiens bordje. Niet op het onze, kan ik u vertellen. Het ligt bij u op het bordje.”

