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Eerlijk zullen we alles

delen!?



20 november 2018

Tweedeling wordt als maar 

groter:tussen rijk en arm,

tussen gezond en ongezond,

tussen werk en doorflext werkloos,

tussen schuldenvrij en 

schuldenlast,tussen meedoen en thuiszitten,

tussen kansrijk en 

kansarm,tussen burgerkrachtig en 

burgerarmoedig,tussen mogen en 

moeten,tussen leven en overleven.



Tweedeling

= 

VEELDELIN

G
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Hoeveel

soorten

armoede

ken je? 



energie-armoede

menstuatie-

armoede
meedoen-armoede

inflatie-armoede

vakantie-armoede

vlees-armoede

vlees noch vis-

armoede

keuze-armoede

zorg-armoede

corona-armoedegeneratie-armoede

woon-armoede

koopkracht-

armoede

veerkracht-

armoede
meilandjes-

armoede



Armoede 

wordt 

opgeknipt in 

talloze

deel-armoedes



Armoede =
tekort aan geld

tekort aan meedoen

—————————— +

fatale combinatie



7 jaar
korter leven

20 jaar
meer ellende



DENKEN
IQ -/- 10/15 punten

minder beslissingen

minder controle



VOELEN
minder gelukkig

lastiger focus

geestelijker minder stabiel



DOEN
korte termijn

risicomijdend

verlies aan power



75% = VROUW
gezinshoofd en

cijferen zich weg



KINDEREN
wat je mist in je jeugd

moet je later

dubbel en dwars inhalen



KINDEREN
Babysterfte + 21 %

Vroeggeboorte + 16%

Laag geboortegewicht + 

11%



KINDEREN
Omgaan met stress 

overerft ! invloed op

ontwikkeling en

kinderbrein



Ja,

het maakt WEL uit waar 

je wieg, je school staat, …  
(zie TV-serie Klassen van Human)



- 10 mnd
zwangersch

ap

1000 dagen

basisscho

ol

puber

voortgezet

onderwijs

beroep

werk

zelf

ouder



10% - 30% 

LAAGGELETTERD

LAAGGECIJFERD

ERROR



B i N G O
maand kwartaal jaar incidenteel
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MEE

Leer-

geld

Bron: Ministerie van SZW Opgeteld: 23

Voedsel

bank

Kind

gebonden

budget

Huisarts

Kwijt

schelding

Bijstand

Bijzondere

Bijstand
Wel

zijns-

werk

School

MW

Minima-

pas

Wijk

verpleging

Kinder-

bijslag

Gezins-

coach

Veilig

Thuis

Zorg

toeslag

Huur

toeslag

Schuld-

hulp

Ali-

mentatie

Indirecte 

school-

kosten

Maat

schap-

pelijk werk

Individuele

Inkomens-

toeslag

Collectieve 

Ziekte

kosten

Moeder (36)

Bijstand (P-Wet)
Zwakke 

gezondheid
Schulden

Zoon (13) 
laag IQ, 

praktijkonderwijs

Dochter (10)
LVB 

Speciaal onderwijs
CIZ-indicatie

Jeugd

zorg



veel kastjes

nog meer muren



MOE
Van telkens dankbaar te 

moeten zijn



conclusie
Armoede kan iedereen 

overkomen



Verse armoede 

neemt af

------------------------

Langdurige armoede

Neemt toe







bestaanszekerheid

garanderen !!!!

ONVOORWAARDELIJK



vertrouwen geven

=

vertrouwen

ontvangen



vitamine A van 

aandacht,

oprechte aandacht



Wat weten we al?

Schatkisten aan

data
en ook maar een

beetje buiten AVG
om !!!



Vindplaatsen vooraf
moeder, tante, opa, oma, vriendin, 

zus, buurvrouw, huisarts, 

wijkverpleegkundige

kortom

ervaringsdeskundigen



Vindplaatsen achteraf
consultatiebureaus, verloskundigen

kinderopvang, peuterspeelzaal, 

basisschool, jeugdzorg, 

vrouwenopvang enz

en ook weer ervaringsdeskundigen



Bouw community’s

“moeders-voor-

moeders”

(buddy’s) en dan live













Quiet Community

Vertellen

Verzachten

Versterken



talloos veel verhalen

… zo vormen we 

een beweging

van nieuwerwetse

solidariteit

Vertellen



Verzachten



Verzachten



mensen zelf weer

in hun kracht laten 

komen, 

op hun eigen 

manier, tempo en wijze

Versterken



Elkaar

Versterken

vanuit

vertrouwen
Versterken



Ont-moeten

(h)erkenning

Verbonden

Versterken



12 community’s

meer dan 

25.000 mensen

1750 sponsoren

en ontelbare

geluksmomentjes

en 4 nieuwe steden/regio’s

coming soon



Verlicht



Landelijke

beweging

samen

tegen

armoede

Verenigd





droom mee, doe mee !

www.quiet.nl en

www.momtilburg.nl
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