
Beste mensen, 
 
Eind 2016 zijn we gestart met een breed overleg over armoede in de stad, dat vorig jaar is 
uitgegroeid tot het samenwerkingsverband “Samen tegen Armoede”. We hebben het afgelopen jaar 
veel ervaringen uitgewisseld en ook verschillende zaken samen opgepakt, maar begin dit jaar bleek 
uit de antwoorden op de vragenlijsten dat slechts weinigen de omzetting van het 
samenwerkingsverband naar een formele vereniging steunden en ook dat slechts weinigen deel 
wilden nemen aan de in werkplan voorgestelde werkgroepen. Daarbij was de eerste bijeenkomst van 
alle partners dit jaar, op 10 april, heel slecht bezocht.Over de uitkomsten van de vragenlijsten en de 
opkomst op 10 april heb ik jullie eerder geïnformeerd. 
 
Tegelijkertijd hebben ROSA (met het Manifest en de Mars tegen de 
Armoede) en de Pauluskerk (met het initiatief Van Arm naar Warm) het afgelopen jaar sterk aan de 
weg getimmerd en hebben zij onlangs afgesproken om dit jaar ieder kwartaal een 
voortgangsbijeenkomst te beleggen waar ook jullie als partners en waarnemers van “Samen tegen 
Armoede” voor zullen worden uitgenodigd. 
 
Milo Baron heeft daarnaast besloten om niet langer te wachten op externe financiering voor de door 
iedereen gewenste gezamenlijke website, maar daarmee aan de slag te gaan en hij zal voor de 
invulling daarvan ieder van jullie nog benaderen. 
 
Op 23 april is de Voorbereidingsgroep van “Samen tegen Armoede” bij elkaar geweest en hebben wij 
ons uitvoerig gebogen over de huidige situatie en de kansen voor de toekomst. Daar is geconstateerd 
dat de meerwaarde van “Samen tegen Armoede” voor de meeste partners beperkt blijkt te zijn en 
dat  nu ook andere organisaties die zaken oppakken waarvoor “Samen tegen Armoede” was gestart. 
 
Daarom heeft de Voorbereidingsgroep besloten om “Samen tegen Armoede” op te heffen, omdat de 
door ons in gang gezette activiteiten binnen andere gremia door onze partners kunnen worden 
voortgezet. Zie voor een verdere onderbouwing van deze conclusie het bijgaande verslag van de 
vergadering van de Voorbereidingsgroep. 
 
Rest mij nog om ieder van jullie te bedanken voor de - soms intensieve, maar altijd betrokken - 
samenwerking gedurende het afgelopen anderhalf jaar. Het was mooi hier deel van uit te maken en 
we komen elkaar zeker wel weer ergens tegen ;-). 
 
Namens de Voorbereidingsgroep, 
 
Met hartelijke groet, 
Ton Sonneveldt 
 


