
De soep verwatert!  
 
"Als de soep bijna op is en de 
kinderen nog honger hebben, dan 
kan je wat water bij de soep doen,  
tot zolang er geen soep meer is en 
alleen water overblijft." 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mensen die dagelijks geconfronteerd blijven met armoede 
krijgen wel eens een schouderklopje van meevoelende 
medeburgers, van vrijwilligers die zich inzetten om armoede 
weg te werken, van een goed bedoelde sociale aanpak van 
OCMW en gemeentebeleidmensen... 
 
‘Volhouden’, ‘voortdoen’, ‘de moed niet laten zakken’, ‘op 
je tanden bijten’  
het zijn woorden die als een refrein op elk van de 
bijeenkomsten met mensen in armoede herhaald worden. 
 
Moedige mensen, jawel.  
 
Maar hoe blijf je omgaan met onzekerheid op zowat alle 
levensdomeinen?  
 
Is er volgende week nog geld om boodschappen te doen en 
rekeningen te betalen?  
Wat als we ziek worden?  



Hoe verwerk je de knagende zekerheid dat je wellicht nooit 
meer een job vindt,  
dat je woont in een huis dat al te veel gebreken vertoont,  
dat je kinderen ongewild mee een deel van de zorgen moeten 
torsen.  
Hoe reageer je als je leven voortdurend onder druk staat?  
Elke brief in de bus kan een aanmaning zijn.  
Elke klop op de deur kan een controleur zijn met 
verpletterende sancties in zijn tas.  
 
Je hebt rechten, jawel.  
 
Maar je moet aan steeds meer voorwaarden voldoen en daar 
ook de bewijzen voor leveren. 
 
Anti-stressoefeningen kunnen de last een uurtje verlichten.  
Voedselpakketten verdrijven de honger voor een dag.  
 
Hoe vinden we een duurzame aanpak? 
Hoe slaan we de handen in elkaar om de problemen die 
armoede teweegbrengen te boven te komen? 
 
Door de ervaring van mensen in armoede te beluisteren 
kunnen we beter begrijpen wat het betekent in armoede te 
leven.  
We kunnen hen betrekken bij het uitwerken van oplossingen,  
vertrouwen op hun vaardigheden en competenties, bouwen 
aan een sociaal draagvlak. 
We kunnen burgers uit alle geledingen van de samenleving 
samenbrengen en ploeg vormen. 
 
 
 
Waardering, verbondenheid en participatie zijn wegen om in 
te gaan tegen het geweld van de armoede. 
Tot hieraan structureel een einde komt. 
 

Herman Van Breen 
 
 



HET  KORTSTE  EIND. 

 

Het is bibberen buiten. Ik kijk er naar uit om me, tijdens mijn 

bezoek aan Elsie, op te warmen. 

Een tegenvaller. Tijdens het gesprek met Elsie vraag ik me af 

waarom het hier zo koud 

is. Zet ze de verwarming af terwijl de kinderen naar school zijn 

? Zo kan ze misschien 

wat besparen op de verwarmingskosten. Mijn jas hou ik aan. Ik 

hoop dat Elsie dit niet 

als onbeleefd of beschamend ervaart. Zelf heeft ze een dikke 

trui aan. Misschien ben 

ik een te grote koukleum.  

 

Ik verneem dat de verwarming het al een tijd niet meer doet. 

De huisbaas reageert niet op de vraag om dit in orde te 

brengen. 

Hoe leef of beter overleef je als gezin in een niet verwarmde 

woning ‘s winters?  

Geen wonder dat haar kinderen om de haverklap ziek zijn. 

Elsie is het zat.  

Deze zomer stond het kleine koertje onder water. Een 

verstopte leiding. Pas na bemiddeling van de stedelijke dienst 

schoot de eigenaar in actie om het probleem aan te pakken. “ 

We zoeken een andere woning. Zolang de verwarming het niet 

doet betaal ik geen huur.“  

Ik begrijp haar wel. Toch waarschuw ik haar. Ze mag niet 

zomaar het recht in handen nemen.  

Ik vrees dat ze aan het kortste eind zal trekken. 

Zes maanden later blijkt mijn vrees gegrond. De huisjesmelker 

stapte naar de rechter omdat 

hij geen huurgeld meer ontving. De rechter gaf hem gelijk. De 

achterstallige huur moet betaald worden. Het huurcontract 

wordt beëindigd. 



De zoektocht naar een ander huis leverde nog niets op. Nu 

hebben ze nog weinig tijd om iets anders te vinden. En de 

eigenaar? Mag hij zomaar een huis verhuren dat niet voldoet? 

Om dat aan te klagen is waarschijnlijk een nieuwe procedure 

nodig en daar heeft Elsie geen energie voor. 

 

Marijke Decuypere  
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