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Kinderarmoedefonds steunt vernieuwende aanpak tegen
kinderarmoede in Mechelen, Brussel en Leuven
Mechelen, 12 januari 2016
GO-team van het Sociaal Huis te Mechelen, de Vrienden van het Huizeke in Brussel, en
het Huis van het Kind en Buurtwerk ‘t Lampeke in Leuven zijn de laureaten van de
tweede projectoproep ‘Uitsluiting uitsluiten en ontwikkeling omarmen’ van het
Kinderarmoedefonds, dat wordt beheerd door de Koning Boudewijnstichting.
1 op 10 kinderen in Vlaanderen wordt geboren in een kansarm gezin. Dat wil zeggen dat zo’n
130.000 kinderen in Vlaanderen al van in de wieg minder kansen krijgen. Deze kinderen lopen
tijdens hun eerste drie levensjaren een achterstand op die nog moeilijk bij te benen valt.
Wetenschappelijk onderzoek bewijst dat investeren in de ontwikkeling van jonge kinderen van
groot belang is.
Daarom investeert het Kinderarmoedefonds meer dan 200.000 € in drie sterke en innovatieve
projecten waar lokale besturen, mensen in armoede, verenigingen, scholen, en wetenschappers
samenwerken:
Go-team van het Sociaal Huis Mechelen
Het Mechelse GO-team pakt kinderarmoede op een eigen, vernieuwende manier aan. GO staat
voor Gezinsondersteuning. Vijf ervaren maatschappelijk assistenten van het Sociaal Huis
begeleiden op een intensieve manier gezinnen met kinderen die in de meest schrijnende
omstandigheden wonen, in samenwerking met de afdeling jeugd- en gezinsgebonden politiezorg
van de Mechelse politie, lagere scholen en Kind en Gezin. Vernieuwend is de samenwerking
tussen deze niet voor de hand liggende partijen, waarbij het Sociaal Huis het voortouw neemt.
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Enkele slides over de voorlopige resultaten bij een Mechels gezin spreken boekdelen.
Mama (22 jaar) met zoon (6 jaar)
Geen vader te bespeuren
-

Geen regulier inkomen, enkel
prostitutie

-

Huis is een puinhoop, overal vuilnis

-

Hygiëne: luizen, vuile kleren,…

-

Mama kan slechts moeizaam lezen

-

Stapels schulden

-

Administratie is een ramp

-

Zoon mist veel school

-

Binnen de maand verliezen ze hun
huis

3 maanden later
-

Leefloon in plaats van
prostitutie
Studio helpen zoeken en
gevonden
Studio is nog steeds proper
Geen schoolabsenteïsme
meer
Zoon gaat naar school met
eten
Persoonlijke hygiëne
verbetert
Collectieve
schuldbemiddeling lopende

9 maanden later
-

Zoon heeft
huiswerkbegeleiding

-

Zoon is op vakantiekamp
gegaan

-

Zoon heeft winterkledij

-

Mama is aan het solliciteren

-

Up-and-downs, maar geen
terugval

Het project kan rekenen op 91.000 euro over 2 jaar gespreid.
Vrienden van het Huizeke te Brussel
Een tandem van een ervaringsdeskundige in armoede en een maatschappelijk werker zijn
aanwezig aan de schoolpoort van Sint-Joris om de drempel tussen ouders met kinderen in
armoede en de eerstelijnshulpverlenging zo klein mogelijk te maken. Zo worden kinderen met
migratieachtergrond vaak ingezet om te tolken voor hun ouders en hen te begeleiden naar de
hulpverlening. Dit project ontlast deze kinderen van hun opdracht.
Investeringsbedrag: 46.000 euro over 2 jaar
Huis van het Kind en Buurtwerk ‘t Lampeke in Leuven
Dit zijn twee interessante projecten gericht op zwangerschapsbegeleiding en jonge kinderen van
kansarme gezinnen.
Er wordt ingezet op het belang van brugfiguren in de samenwerking met kansarme gezinnen en
ook gefocust op de zwangerschapsbegeleiding van deze laatsten.
Op basis van een geïntegreerd voorstel zal er een investeringsbedrag van 80.000 euro over 2 jaar
worden vrijgemaakt.
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Elk van de hoger genoemde projecten werkt samen met onderzoekers, zodat de impact van de
projecten kan worden gemeten. Als de projecten slagen, zal het Kinderarmoedefonds zich
inzetten voor de verspreiding van de resultaten in Vlaanderen. Later dit jaar zullen de initiatieven
uit Vilvoorde en Oostende, die in 2014 werden gesteund door het Kinderarmoedefonds, hun
resultaten voorstellen.
“Kinderarmoede bestrijden doe je niet door een reddingsboei te gooien, wel met wat deze
winnende projecten doen: een rode draad trekken tussen sterkere en kwetsbaardere mensen,
tussen armen, het beleid, bedrijven en wetenschap. We zullen aantonen dat dat het verschil
maakt,” zegt Peter Adriaenssens, kinder- en jeugdpsychiater van het Universitair Ziekenhuis
Leuven en voorzitter van het Kinderarmoedefonds.
Help nu en doe mee!
Geef baby’s in armoede de toekomst die ze verdienen en steun het Kinderamoedefonds via
rekening BE39 7333 0000 0519. Giften vanaf 40€ zijn fiscaal aftrekbaar.
Meer informatie vindt u op www.kinderarmoedefonds.be
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