
Helaas is het onderwerp kinderarmoede te vaak in het  
nieuws. Het kabinet wil de kinderarmoede de komende 
vier jaar in Nederland halveren. Wij stellen voor in 
Haarlemmermeer te gaan voor méér. Geen kind zou  
in armoede moeten opgroeien, daar is iedereen het 
mee eens. 
 
Haarlemmermeer lijkt misschien wel rijk, maar 
ruim 4.000 huishoudens (bron: gemeente) leven 
in armoede, onder wie meer dan 2.300 kinderen, 
welke bekend zijn bij de gemeente. Dan praten we 
nog niet over de kinderen en gezinnen die nét geen 
aanspraak kunnen maken op alle gemeentelijke 
regelingen. Overal om ons heen is er (stille) armoede. 
Laten we het er samen over hebben, het gesprek 
aangaan, met iedereen die zich hierbij betrokken 
voelt. Hoe vergroten we onze zichtbaarheid als 
hulporganisatie? Hoe zorgen we ervoor dat iedereen 
gebruik maakt van de voorzieningen die er zijn. Hoe 
verlagen we toegangsdrempels en bieden we meer 
kansen aan kinderen? Kunnen wij onze samen-
werking verbeteren door het uitwisselen van 
ideeën over zichtbaarheid en toegankelijkheid?
 
Stichting Leergeld Haarlemmermeer en de 
gemeente Haarlemmermeer zijn 29 september jl. , 
samen met een groot aantal betrokken organisaties, 
in gesprek gegaan over de bestrijding van kinder-
armoede. Middels een fantastisch opgezet sympo-
sium, met goede workshops en sprekers, bleek dat  
mensen daar behoeften aan hebben. Samen ver-
halen en ervaringen uitwisselen over de moeilijke 
situaties waar gezinnen zich in bevinden en wat we 

voor hen kunnen betekenen. Het aantal bezoekers 
heeft de organisatie overtroffen, vele organisaties 
waren aangemeld. Organisaties die ons niet bekend 
zijn en allemaal met hetzelfde doel; gezinnen in 
armoede helpen. Het is fijn elkaar te ontmoeten. 
Dit past goed bij de Werkgroep SamenWerken & 
Verbinden Haarlemmermeer.
 
Deze werkgroep is ontstaan aan de keuktentafel. 
Samenwerken is samen zoeken naar oplossingen, 
wat heeft het kind nodig en wat kan die steun zijn. 
Persoonlijke gerichte aandacht, is een eerste stap, 
want ieder kind is anders. 
Tijdens het symposium heeft de werkgroep 
verbinding gezocht met andere organisaties. Om 
zo uiteindelijk in kaart te brengen wat er in onze 
gemeente speelt, welke organisaties er zijn en 
waar zij elkaar kunnen ondersteunen. Niet ieder 
op zijn eigen eilandje, maar elkaar aanvullen en 
ondersteunen. Zo kan er meer bereikt worden.

Make a Child Happy kan als stichting niet al deze 
kinderen helpen, maar met elkaar komen wij een 
heel eind. Samenwerken en Verbinden geeft kracht, 
we maken goede afspraken en zetten samen de 
schouders eronder en staan op voor om hulp te 
bieden. Het symposium is de eerste stap, na een 
lange periode van corona, elkaar te ontmoeten. 
De de werkgroep was geheel vertegenwoordigd; 
Stichting Leergeld, Stichting Maatvast, De Meerkerk, 
Het Cultuurgebouw en Stichting Make a Child 
Happy. In het volgende nummer van Hmore stellen 
wij graag deze bijzondere werkgroep aan u voor. 

kinderarmoede  
bestrijden nu actueler dan ooit

STICHTING MAKE A CHILD HAPPY HAARLEMMERMEER ZET ZICH 
IN VOOR KWETSBARE KINDEREN UIT ONZE EIGEN OMGEVING.

DOOR SAMENWERKEN & VERBINDEN BEREIK JE MEER.

heroes

Wilt u helpen en doneren?
U kunt een donatie doen aan onze stichting via de QRcode of via www.makeachildhappy.nl. 
Hier kunt u ook al onze projecten bekijken waar wij uw donatie voor zullen gebruiken.

Bij de foto:  Tijdens het symposium over armoede. V.l.n.r. Manon Peperkoorn , Adri van Oostrum en Toos van der Kamp

In Nederland kennen wij de Alliantie Kinderarmoede 
die is opgericht in maart 2019.  In de media is er veel 
aandacht met de slogan: “Aan kinderarmoede moet 
een einde komen. Samen kunnen we hier iets aan 
doen.” Een leidraad voor vele organisaties.

Onze stichting heeft een goede samenwerking met 
diverse scholen in Haarlemmermeer. Voor ons erg 
belangrijk. Armoede komt op elke school voor, 
gemiddeld twee leerlingen per klas. Schaamte is erg 
groot, het is heel moeilijk om ervoor uit te komen 
dat je hulp nodig hebt of hulp te aanvaarden. Er 
zijn overleggen met meerdere directeuren van 
scholen. Samen bespreken we deze problematiek 
en wat we kunnen doen voor deze kinderen. Eén 
directeur heeft sinds 2020 stukjes over armoede 
geschreven in de nieuwsbrief van school; maak 
het bespreekbaar. Daar is een spontane ruilbeurs 
uit ontstaan op het schoolplein, met gesloten 
portemonnee. Dit is een fantastisch initiatief en wij 
hopen dat andere scholen het voorbeeld volgen.  
Wij delen graag een ingezonden brief, die de spijker 
op zijn kop slaat;

Beste lezer, Mijn naam is Valerie . Ik ben 11 jaar oud 
en ik leef in armoede. Ik hoop dat je me daardoor 
niet direct in een hokje plaatst. Ik ben namelijk veel 
meer dan een kind dat arm is. Ik heb net als iedereen 
passies en dromen, angsten en obstakels. Ik ben een 
groot fan van Michael Jackson en zou later graag 
danseres willen worden. Het gebrek aan geld houdt 

me niet tegen om mijn dromen na te jagen. Ik oefen 
danspasjes op YouTube en doe mijn best op school. 
Het is fijn dat er meer aandacht is voor kinderen die in 
armoede leven. Je zou misschien denken dat armoede 
in Nederland nauwelijks bestaat, maar helaas zitten 
veel Nederlandse kinderen in dezelfde situatie als ik. 
Het is niet gemakkelijk om over armoede te praten, 
maar ik vind het belangrijk om mijn verhaal te delen. 
Door erover te praten, begrijpen mensen mijn situatie 
misschien beter. Ik merk bijvoorbeeld dat mensen snel 
hun oordeel over armoede hebben klaarstaan. Ik zou 
zielig zijn of minder mooie kleding dragen. Maar zo 
voelt het voor mij niet. Ik vind het jammer dat mensen 
niet altijd goed begrijpen wat het betekent om met 
minder geld op te groeien, want daardoor kunnen ze 
ook niet goed helpen. Sommige hulp is fijn, andere juist 
niet. Ik ben blij met de hulp van mijn juffrouw, die écht 
naar mij luistert en mij serieus neemt. Ik ben minder 
blij met mensen die medelijden met me hebben. Ik wil 
niet zielig gevonden worden, ik wil gehoord worden. Als 
ik voor één dag de baas zou zijn, zou ik zorgen dat er 
meer over armoede wordt gepraat. Ik zou willen dat  
het onderdeel is van de vakken die je op school leert. 
Ook zou ik naar individuele oplossingen zoeken. want 
niet ieder kind in armoede heeft namelijk dezelfde 
behoeften. Als het aan mij ligt, zouden we meer naar 
elkaar moeten luisteren en moeite doen voor elkaar. 
Tot slot zou ik iedereen gelijkwaardig behandelen.  
Je bent geen minder mens als je minder geld hebt. 
Want uiteindelijk zijn we toch allemaal hetzelfde.  
Veel liefs van Valerie

“ga het gesprek aan over armoede, met 
iedereen die zich betrokken voelt”
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