aan de
slag met
armoede

opdracht a:
praat erover
Waar denk jij aan bij het woord armoede? Maak
hieronder een woordweb met alle woorden die het
eerst in je opkomen. Bespreek ze daarna met de
klas en leg eventueel uit waarom jij aan bepaalde
woorden dacht.

lesbrief groep 6,7,8
Op 17 oktober is het Wereldarmoededag. Tijdens
deze dag staan we stil bij mensen die in armoede
leven. Grote kans dat je daarbij meteen denkt aan
gezinnen en kinderen in landen ver weg. Helemaal
niet gek, want daar leven veel mensen in armoede.
Maar wist je dat armoede ook in Nederland
voorkomt? De Nederlandse gemeenten willen dit
probleem oplossen. En jij kunt ze daarbij helpen!

wist
je
dat…

ARMOEDE

939.000
Nederlanders
in armoede leven?

378.000
kinderen en jongeren
in Nederland in
armoede opgroeien?

Deze kinderen en jongeren vaak
last hebben van stress en spanning,
waardoor ze zich minder goed
kunnen concentreren op school?

ONZICHTBAAR
Omdat bijna iedereen in Nederland een woning
heeft en alle kinderen onderwijs krijgen, valt
het minder op dat gezinnen hier in armoede
leven. De meeste kinderen praten er ook niet
over omdat ze zich ervoor schamen of bang zijn
om gepest of buitengesloten te worden. Ze gaan
soms naar school zonder ontbijt of met een lege
broodtrommel. En ze kijken op tegen momenten
waar de rest van de klas naar uitkijkt, zoals een
verjaardag of schoolreisje. Want: waar betaal
je je traktatie of uitje van?

Welke woorden hadden veel klasgenoten bedacht?

Aan welke woorden had je zelf nog niet gedacht?

Welke vind je mooi? Leg uit waarom.

het begin
van een
oplossing

opdracht b:
tijd voor een plan
Hoe kun je een verjaardag of schoolreisje voor
iedereen leuk maken? Bedenk met de klas een
plan dat ervoor zorgt dat iedereen zonder zorgen
z’n verjaardag kan vieren en mee kan op
schoolreisje.

Gemeenten in Nederland willen het armoedeprobleem oplossen. Sinds 2017 krijgen ze
meer dan 85 miljoen euro om dit probleem
aan te pakken.

wat hebben ze
daar tot nu toe
mee gedaan?

Ze zetten dit geld in om ervoor te zorgen dat
elk kind bijvoorbeeld mee kan doen met gym- of
muzieklessen. Ook bieden veel gemeenten een
speciaal kindpakket aan.

wat is dat?

Het kindpakket zorgt ervoor dat gezinnen die
weinig hebben, geld of kortingsbonnen krijgen,
zodat ouders voor hun kinderen bijvoorbeeld een
fiets, schoolspullen of een computer kunnen
kopen. Soms ontvangen kinderen een schooltas
voor de middelbare school of een verjaardagspakket, zodat ze toch feest kunnen vieren.

helpt dit?

Zeker, hierdoor kunnen kinderen nu vaker
meedoen. Maar het gaat niet alleen om nu. Het is
ook belangrijk dat alle kinderen in de toekomst
dezelfde kansen krijgen. En dat ze zich zelfverzekerd genoeg voelen om deze kansen te
grijpen. De overheid en gemeenten denken
erover na hoe ze dit voor elkaar kunnen krijgen.
Daarbij kunnen ze de ideeën en hulp van
kinderen en jongeren goed gebruiken.

wil jij helpen?

Bekijk het filmpje op
De Dag Vandaag bij ‘lesmateriaal’.

opdracht c:
invullen maar
De staatssecretaris en gemeenten vinden het
belangrijk om jouw mening te horen. Met jouw
ideeën kunnen ze aan de slag om het armoedeprobleem in Nederland op te lossen. Vul daarom
samen met je klas de enquête op De Dag Vandaag in.
De klas die het beste idee bedenkt om armoede in
Nederland aan te pakken, wordt uitgenodigd om
dit plan bij staatssecretaris Tamara van Ark te
presenteren.

meedenken
en helpen
In Nederland zijn er meerdere organisaties
die kinderen in armoede helpen. Een van deze
organisaties is Sam&. Ben je benieuwd wat
Sam& precies doet? Neem dan een kijkje op de
website www.samenvoorallekinderen.nl.

