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Op zaterdag 1 oktober verzamelden we opnieuw in de Clemenspoort in Gent 

voor de volksuniversiteit. Huguette uit Brugge kwam als eerste aan. Ze twijfelde 

om binnen te komen omdat er nog niemand anders was. Er moet iemand de 

eerste zijn. Ondanks dat het nog oktober was, kwamen we in de inkomsthal al 

een beetje in kerststemming. Er stond een standje met kerstkaarten. Die kunnen 

we mee helpen verkopen om ATD aan wat extra inkomsten te helpen. Tamara 

bedacht dat ze vanuit de lokale cel wel wat kunnen helpen. Na de broodmaaltijd 

ging iedereen naar de grote zaal zodat we met de volksuniversiteit van start 

konden gaan. 
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Het thema was de invloed van de stijgende energieprijzen op het leven van 

mensen in armoede. We konden een aantal minder gekende gezichten 

verwelkomen. Sommige kwamen voor de eerste keer, anderen waren al even 

niet meer gekomen maar vonden het deze keer belangrijk om ook hun stem te 

laten horen. 

 

Het was wel duidelijk dat het onderwerp belangrijk genoeg was om een 

volksuniversiteit over te houden. Van zowat alles zijn de prijzen de laatste tijd 

enorm gestegen. Heel veel mensen houden hun adem in voor de afrekening van 

gas en elektriciteit die gaat komen. Ook andere zaken zoals hout en kolen zijn 

heel duur geworden. Het gaat niet alleen over energie. De prijs van een brood is 

bijvoorbeeld met 80 cent gestegen. Soms worden broden ook kleiner gemaakt, 

maar betaal je dezelfde prijs.  

 

 

 



 

3 

 

Onze regering heeft dan ook steunmaatregelen beloofd aan de bevolking. We 

kregen wat meer uitleg over de maatregelen die onze regering genomen had. We 

waren niet helemaal akkoord met wie van deze steunmaatregelen gebruik kan 

maken. Als je gebruik maakt van het sociaal tarief, val je voor het grootste deel 

uit de boot. Dit lijkt ons wat vreemd, aangezien ook heel wat mensen met 

sociaal tarief in de problemen komen. Het leven is in het algemeen duurder 

geworden, niet enkel op vlak van energie. Ook mensen die gebruik maken van 

het sociaal tarief voelen dit in hun portemonnee. Tegelijkertijd is ook het sociaal 

tarief gestegen. Het voelt voor ons soms aan alsof wij moeten betalen voor de 

steunmaatregelen aan de middenklasse. De maatregelen komen vooral mensen 

die geld hebben ten goede en niet de allerarmsten. Dit is niet eerlijk. 

 

 

Heel wat gezinnen in armoede krijgen een extra bovenop het groeipakket. Dit is 

een goede zaak. Maar ook hier dekt dit de gestegen kosten niet die samengaan 

met opgroeiende kinderen. Denk maar aan pampers, voeding, maaltijden op 

school of busvervoer dat tot 20% duurder is geworden. Met een eenmalige extra 



 

4 

 

kunnen we de komende maand verder, maar daarna blijven de prijzen even hoog 

en vallen we terug op het kindergeld dat maar 2% gestegen is. Dit is niet in 

verhouding met de 20% dat alles duurder is geworden. 

 

We hadden het ook over het Netwerk tegen Armoede. Dit is een organisatie die 

het opneemt voor mensen in armoede. Met ATD zijn wij lid van dit Netwerk. In 

de pers gaven ze echter aan dat ze tevreden waren met de maatregelen van onze 

overheid. Dit vinden we niet correct. Zij zouden het meer moeten opnemen voor 

mensen in armoede en zeggen dat de maatregelen te weinig op maat van de 

allerarmsten zijn. 

 

 

Er werden de laatste tijd heel veel tips gegeven over energie besparen. We 

hebben niet het gevoel dat we veel zijn met deze tips. Heel wat mensen in 

armoede huren een woning. Als huurder kan je niet investeren in isolatie of 

zonnepanelen. Het zijn de eigenaars die dit moeten doen. Wanneer ze dit doen, 

worden woningen dan weer vaak onbetaalbaar omdat de huurprijs opslaat.  
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Een aantal huurders van een sociale woning geeft aan dat ze nog steeds enkel 

glas hebben. Anderen vertelden dan weer dat de wind door de kieren onder het 

raam door waait. Het lijkt ons dan eerlijker om eerst die woningen in orde te 

zetten en dan pas te kijken naar wat de huurders nog kunnen doen. Op deze 

manier is het dweilen met de kraan open. Je verwacht van een sociale woning 

dat ze zo gebouwd is dat de huurder niet extra veel moet betalen om de woning 

warm te houden. Iemand vertelde dat hij dekens voor het raam moest leggen om 

de tocht buiten te houden. Als we dit dan zo oplossen, krijgen we weer het 

verwijt dat onze woning slordig is of dat we onze woning niet goed 

onderhouden, te weinig verluchten,…. 

 

Sommige sociale woningen hebben zonnepanelen op het dak. De huurprijs van 

deze woningen is echter ook sterk gestegen. Op die manier komen mensen 

helemaal niet meer toe op het einde van de maand. Sommigen hebben 

zonnepanelen op het dak van hun sociale woning, moeten hier aan mee betalen, 

maar weten niet wat er met de energie van deze zonnepanelen gebeurt. Sociale 

woningen zouden verplicht uitgerust moeten zijn met installaties die 

hernieuwbare energie opwekken (zonnepanelen, warmtepomp,…). Dit had 

eigenlijk al lang moeten gebeuren. Nu is dit te vrijblijvend en doen de sociale 

woonmaatschappijen te veel hun zin. 
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We hadden het ook over andere tips die we krijgen om energie te besparen. Zo is  

er de tip om de thermostaat op 18°C te zetten. Felix en Liliane zeggen, net als 

vele andere mensen in armoede, dat de thermostaat bij hen al jaren op 16°C staat. 

Moeten ze hem dan 2 graden hoger zetten? Zo krijg je je energiefactuur zeker 

niet omlaag! Een andere tip is om een trui extra aan te doen. Sommige mensen 

hebben nu al het gevoel dat ze niet meer kunnen bewegen door de vele lagen die 

ze aan hebben. Ook deze tip is niet altijd haalbaar. Mensen in armoede hebben al 

hun heel leven op van alles en nog wat bespaard. Er is vaak geen ruimte om nog 

meer te doen. Uiteraard zijn er nog steeds mensen waar de thermostaat op 25°C 

staat. Maar bij heel wat mensen is er niet veel ruimte meer om te besparen. 

 

Op het einde van de volksuniversiteit maakten we met iedereen een 

tegenvoorstel van maatregelen. We probeerden ons in te beelden dat wij de 

regering waren. Welke maatregelen zouden wij nemen als minister? Wouter gaat 

met onze aanbevelingen naar het Netwerk tegen Armoede en naar een aantal 
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beleidsmakers in de hoop dat ze in de toekomst ook de allerarmsten niet zullen 

vergeten als er steunmaatregelen genomen worden. 

 

 

Tot slot werd een bijzondere gast op de volksuniversiteit naar voor geroepen. 

Deze gast was Guy Malfait, de coördinator van ATD België die vroeger nog 

voor ATD Vlaanderen werkte. Hij had een minder leuke boodschap voor ons. 

Nadat hij zich jaren heeft ingezet voor ATD, is het voor hem tijd voor een 

nieuwe uitdaging. Guy stopt met werken voor ATD. Gelukkig beloofde hij om 

niet te verdwijnen. Hij blijft in contact met ons en heeft beloofd om af en toe 

nog eens mee te doen met activiteiten van ATD. Achteraan in de zaal stond een 

tafel met knutselmateriaal. Daar konden we een boodschap op een briefje 

schrijven en versieren. Alle briefjes werden vastgemaakt aan een grote 

Belgische vlag die Guy dan cadeau kreeg als herinnering aan ATD Vlaanderen.  

Voor een laatste keer mocht Guy het vierdewereldlied inzetten. Wouter 

begeleidde hem met zijn gitaar. Uiteraard zong iedereen nog een laatste keer uit 

volle borst met Guy mee. 
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Echo’s gemaakt door: 

        

    
            

           Liliane                       Felix                   Saskia                      Tamara                         

 

 

ATD Vierde Wereld, Victor Jacobslaan 12, 1040 Brussel tel. 02/647.92.25 volksuniversiteit@atd-vierdewereld.be 

 

Dit verslag en ook foto’s zijn terug te vinden op onze facebookpagina 

(Volksuniversiteit ATD Vierde Wereld Vlaanderen). 

 


