Samen (koken) tegen armoede
Tijdens “De Internationale Dag van de Armoede” staan
we in Limburg gezamenlijk op tegen armoede en de gevolgen daarvan. Door héél Limburg wordt er aandacht
gevraagd voor de armoede dichtbij en veraf. Tijdens
kooksessies op verschillende plaatsen, het uitdelen van
maaltijden en soep wordt nagedacht hoe we armoede
en de gevolgen daarvan kunnen aanpakken.
Ook in Venlo doen we mee.
U bent van harte uitgenodigd om ook mee te doen, met
ons het gesprek aan te gaan en/of
een hapje te komen eten.
12.00-14.00 uur Zuidpilaar, Reigerstraat 2, Venlo
15.00-17.00 uur Markt, Venlo

Info ‘t Groenewold
077-3546689
Info@stichtinggroenewold.nl

Armoede komt nog (veel) voor in Nederland?
Iedereen heeft in Nederland te eten, maar hier gaat
het om geldgebrek of bij voorbeeld een vorm van
sociaal isolement waardoor burgers niet volwaardig
aan de samenleving kunnen deelnemen.
Voor 900.000 Nederlanders geldt dit. Daarbinnen betreft het 300.000 kinderen. De volgende grens wordt daarbij
gehanteerd:
• alleenstaande – minder inkomen dan 1135 euro per maand
• stel zonder kinderen – minder inkomen dan 1555 euro per maand
• stel met één kind – minder inkomen dan 1850 euro per maand.
Wat betekent armoede?
Keuzestress. Je maakt je zorgen over betalingen en afbetalingen.
Dat zorgt voor spanningen en kan een gezin ontregelen. Het is
bekend dat mensen met stress vaak verkeerde keuzes maken.
Uitsluiting. Een verjaardagfeestje geven, op vakantie te gaan, lid
worden van een vereniging of mensen thuis uitnodigen, het kost
allemaal geld. Als je het geld niet hebt moet je veel dingen voorbij
laten gaan en doe je minder mee.
Minder ontwikkelingskansen voor kinderen. Het verkeren in een
uitzonderingspositie zorgt voor een negatieve sfeer. Vaak ook van
verdriet, schaamte en onzekerheid. Armoede belemmert zo de
ontwikkeling van kinderen.
Venlo
Ook een grote groep Venlonaren leven feitelijk in armoede.
Ongeveer 13.000 mensen, waarvan 3.700 kinderen, leven in zulke
omstandigheden.
Hulp in Venlo o.a. door:
Schuldhulpmaatje
Vincentiusvereniging
Stichting Leergeld
Stichting de Vakantiebank
Solidariteitsmaaltijd
Leger des Heils
RK Hulpverleningsfonds
Humanitas Thuisadministratie
Stichting Burgerlijke Godshuizen
Sökkertante
Voedselbank
Stichting Steungezin
Kledingbank
Weldadige Stichting v. Heutz
Jeugdsportfonds
Bindkracht Venlo
Jeugdcultuurfonds
Groenewold
Gemeente Venlo
Kerken
Groen Licht / Taalhuis
Kookpunten Venlo/Oost+Zuid / Buurtteams en Open Inloop

