
Presentie bij mensen in armoede

“Het ergste is niet geen geld te hebben, 
het ergste is dat je nergens meetelt.”

Presentie bij mensen in armoede is via huisbezoeken of 
gesprekken op straat de basis leggen voor een langdurige 
relatie. Jarenlang in armoede leven laat sporen na. 
Angst en schaamte om naar anderen toe te stappen zit diep 
ingebakken. Verwachten dat ze deelnemen aan groepsbij-
eenkomsten is hoog gegrepen. Daarom stappen we naar 
hen toe. Vertrekkend vanuit de krachten van de mensen zelf 
zetten we samen stappen voor een waardig en beter leven. 
Door presentie leren we wat het betekent in armoede te 
leven. Door present te zijn geven we mensen de kans om 
terug opgenomen te worden in de samenleving.



Wie niet in armoede leeft heeft vaak geen idee waarmee mensen/ 
gezinnen in armoede te kampen hebben. Van de maatschappij krijgen 
ze meer en meer de schuld voor hun problemen. Mensen in armoede 
schamen zich diep voor hun situatie. Ze voelen zich ook alleen staan. 
Hulp durven zoeken en hun isolement doorbreken is niet eenvoudig.

In eerste instantie zal binnen ons present – zijn veel aandacht gaan naar 
het uitbouwen van een vertrouwensrelatie, het goed luisteren en 
begrijpen van de personen die we ontmoeten. Jarenlang ervaren dat je 
niet meetelt in onze samenleving en dat mensen/ diensten je scheef 
bekijken omwille van je armoedesituatie laat sporen na. Het vraagt tijd 
om mensen te overtuigen dat ze ons kunnen vertrouwen, dat we samen 
met hen stappen willen zetten om hun levenssituatie te verbeteren. Het 
zijn de  gezinsleden zelf die aangeven wat belangrijk is voor hen/ hem/
haar, wat er moet veranderen, waar ze tegen aanlopen. 
Presentie beperkt zich niet tot de één- op- één relatie met de gezinsleden 
en het gezin als geheel, maar heeft ook aandacht voor het breder 
netwerk. Eenmaal een vertrouwensrelaties is uitgebouwd kunnen we 
samen stappen zetten voor een beter leven. 
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