Van de Diaconie
Op zondag 8 maart wordt er gecollecteerd voor de Voedselbank. Ook is er die zondag gelegenheid
om houdbare levensmiddelen mee te nemen voor dit doel.

Is er een voedselbank nodig? Ja!
Zolang er nog veel kinderen de dupe worden van armoede zijn de
voedselbanken nodig.
Enkele cijfers uit de stad Groningen:


1 op de 5 kinderen groeit op in armoede.



in 2012 had de Voedselbank bijna 300 cliënten.



in 2017 zijn 720 gezinnen van de Voedselbank afhankelijk.
,,We kunnen de armoede in Groningen niet oplossen. We kunnen het wel verlichten en vooral
proberen kinderen eruit te halen’’, zegt bestuursvoorzitter Ulfert Molenhuis van de
Voedselbank. Om hiermee een begin te maken stelden de medewerkers van de voedselbank
een “Puntenplan” op en gingen hiermee aan de slag.

Enkele punten uit dit plan van de Voedselbank om de armoede tegen te gaan:


Een verbod op kopen op de pof en een harde, maar rechtvaardige schuldensanering. Het
bestuur van de Groninger Voedselbank werkt aan een plan om de armoede in de Stad te lijf te
gaan.
De Schuldhulpverlening moet op de schop. Het dossier van de schuldsanering zou na
aanmelding binnen twee maanden compleet moeten zijn. Schuldeisers die een aanbod van
het GKB (Gemeentelijke Krediet Bank) ontvangen, reageren binnen een maand en doen anders
niet mee in de sanering. Het spel kan nu binnen vier maanden na aanmelding op de wagen.
Iedereen die in dit traject terecht komt, krijgt de verplichting een preventiecursus te volgen en
dossierhulp te accepteren.



Uit recent onderzoek van VN blijkt dat als kinderen langdurig in armoede opgroeien, ze nooit
de baan krijgen die ze anders wel zouden hebben. Ook worden ze in hun persoonlijke
ontwikkeling geremd. De Voedselbank organiseert daarom veel activiteiten voor kinderen. De
gemeente Groningen ontwikkelde het zgn. Kindpakket.



Arme mensen zijn aan het overleven, dat betekent dat er geen ruimte in hun hoofd is voor
zoiets als sollicitatieplicht en cursussen volgen enz. Zorg eerst voor ruimte, dan is er een goede
kans om zich te ontzorgen.



Twee vooraanstaande Amerikaanse psychologen schreven het boek “Schaarste”. Zij gingen in
opdracht van Obama aan de slag om in de VS de armoede te bestrijden. Bij de Voedselbank in
de Stad geeft men daarom veel meer gezond voedsel. Om te voorkomen dat arme kinderen
met een lege maag naar school gaan, geven ze meer brood, boter en broodbeleg. De
allerarmsten in de stad hoeven zich dan in ieder geval geen zorgen meer te maken of er
voldoende voedsel is voor hen zelf en hun kinderen. Er is meer rust in hun hoofd nodig.



De stad Groningen is een zgn. dienstverlenende stad met de RUG, de Hanzehogeschool, twee
grote ziekenhuizen, DUO, een omvangrijk ambtelijk apparaat etc. en er is heel weinig of steeds
minder productiewerk voor laagopgeleide mensen. Om deze groep dichter bij de arbeidsmarkt
te brengen, zou het min of meer verplicht verrichten van vrijwilligerswerk ze helpen aan een
zinvolle dagbesteding, een dagagenda, het leggen van contacten, het opdoen van
werkervaring en het vergroten van het zelfvertrouwen.



De kloof tussen arm en rijk is groot en groeit zelfs. Is armoede een zaak van de arme alleen, of
van de buurt of wijk waar deze woont, van het dorp of de stad of van de gehele samenleving?
De Voedselbank wil de rijke wijken aandeelhouder maken van de problemen van de arme
wijken, door stabiele gezinnen rechtstreeks te koppelen aan arme gezinnen.



De Voedselbank heeft een project ontwikkeld waarbij in een pilot tien stabiele gezinnen
rechtstreeks gekoppeld worden aan tien arme gezinnen die afhankelijk zijn van de
Voedselbank. Dit project heet “ Stadjers Hand in Hand ( SHiH). Er wordt gestreefd naar een
fonds van € 15.000. Dit geld mag worden gebruikt als er binnen deze gezinnen grote uitgaven
noodzakelijk zijn. Er wordt nauw samengewerkt met het WIJ team van de Korrewegwijk in de
stad Groningen en met de Raad van Kerken in Groningen. De verbinding is de kracht van het
project.

We hebben u kennis laten maken met de werkzaamheden van de werkers van de Voedselbank. En u
ziet dat ze niet alleen bezig zijn om voedsel te verstrekken aan mensen die het nodig hebben. Maar
dat ze ook preventief met dit probleem bezig zijn. Zij zijn op allerlei manieren bezig om mensen weer
aan het arbeidsproces te laten deelnemen om zo voor hun eigen onderhoud te kunnen zorgen.
Dit is een lang proces waar we gezamenlijk aan gaan werken en ook een steentje aan bij moeten
dragen.

