
1 
 

JAARVERSLAG 2017 

AFGELOPEN JAAR. Ingeleid door publiciteit bij de media rond de jaarwisseling, door Algemeen Dagblad, RTV 

Rijnmond, Open TV Rotterdam en later ook landelijke pers, mag geconstateerd worden dat 2017, het jaar waarin 

RoSA! haar tiende verjaardag mocht vieren, een succesvol jaar is geweest. Doelgericht is toegewerkt naar een 

Manifest voor een nieuw, rechtvaardig armoedebeleid. 

In 18 bijeenkomsten van de Initiatiefgroep in 2017 is hard toegewerkt naar dit manifest om het sociale beleid van 

de Gemeente Rotterdam eindelijk weer eens voor de mensen in Rotterdam te laten werken, in plaats van de 

tegenwerking, bejegening en vervolging, die arme Rotterdammers in de afgelopen vier jaar hebben 

ondervonden. In samenwerking met DonaDaria, Samen010, Pauluskerk, IDEM Rotterdam en Formaat werden in 

het voorjaar van 2017 vier bijeenkomsten bij DonaDaria georganiseerd, om toe te werken naar het manifest. 

Ondersteund door een financiële bijdrage van het Fonds Niet voor Jezelf. 

Op 13 februari met als thema “Armoede en geluk”, Carola Dogan en Patricia Ooms schetsten wat 

emancipatiecentrum Dona Daria kon betekenen voor armoede en geluk, Tjeerd de Boer hield een inleiding over 

“Individualisering straft de armen” en Manuel Kneepkens (dichter, publicist, criminoloog en politicus) bracht met 

zijn oosters sprookje “Haring Arie” het publiek in de juiste stemming om daarna via Paolo Lopez de discussie aan 

te gaan over de stellingen die waren ingebracht door de inleiders. Een geslaagde maandagmiddag met 80 

deelnemers. 

Op de tweede bijeenkomst, met 70 deelnemers, op 10 april, ging het over “Armoede feitelijk”. Er werd een 

Europees project gepresenteerd door Merel en Daniela van Museu da Crise. Een project over hoe na de crisis, 

de gevolgen ervan van onderop aangepakt zouden kunnen worden. Waarvan zij dat onderzoek in Nederland 

aanpakken, in Amsterdam samen met de Bijstandsbond, in den Haag samen met Delen achter de duinen en in 

Rotterdam samen met de Rotterdamse Sociale Alliantie. Paolo Lopez presenteerde daarna feiten over de 

armoede, met als onderbouwing ideeën van Jan Vranken, emeritushoogleraar van de Universiteit Antwerpen). 

Net als na de eerste bijeenkomst werden door de deelnemers aan het eind ideeën ingediend, om te verwerken in 

het Manifest. 

Op de derde bijeenkomst van 15 mei, waren slechts 50 mensen aanwezig, het openbaar vervoer lag plat in 

Rotterdam, door de viering van het kampioenschap van Feyenoord op de Coolsingel. Het ging over “Armoede 

heden, verleden en toekomst”. Tjeerd de Boer schetste de huidige armoedepolitiek en wat we daarvan kunnen 

leren voor de toekomst. Marcel Thomassen (activist en ervaringsdeskundige) hield een heel scherp verhaal over 

armoede, wat veel reacties van het publiek opriep.  

Merel en Daniela van Museu da Crise hebben zich heel sterk ingespannen om de 120 ideeën die deze drie 

bijeenkomsten hadden opgeleverd te verwerken tot ongeveer 40 onderwerpen, voor de vierde bijeenkomst op 3 

juli. In “Armoede manifest”, zou het fundament voor het manifest gelegd worden voor het Manifest voor een 

nieuw, rechtvaardig Armoedebeleid. Een meer beperkte groep werd uitgenodigd voor deze goed voorbereide 

workshop in twee gedeelten. Deze 35 Rotterdammers werden hard aan het werk gezet door Merel en Daniela. 

Met onderlinge discussies in vier groepen, met flappen, met kaartjes met onderwerpen, met het per persoon 

uitwerken van een afzonderlijk onderwerp en door ieder een persoonlijke presentatie van het onderwerp. 

Inmiddels was er op 29 juni een brief uitgegaan naar alle Gemeenteraadsleden, ondertekend door Dominee Dick 

Couveé van de Pauluskerk, ondersteund door 11 organisatie: 

“Aan de gemeenteraad van Rotterdam 

De stad Rotterdam heeft een sterk bestuur nodig met het oog voor alle Rotterdammers en de vele noden 

waarmee Rotterdammers geconfronteerd worden. 
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Wij, ondertekenaars van deze open brief aan de Rotterdamse politiek, zijn van mening dat dit het moment is voor 

het stadsbestuur om die noden krachtig, doortastend en met volle overtuiging op te pakken en de groeiende 

armoede, sociale uitsluiting en ongelijkheid te keren. Een flink deel van de Rotterdamse bevolking leidt een 

moeizaam en onzeker bestaan. Armoede maakt mensen ziek. Armoede maakt, dat je niet me doet en niet mee 

kunt bouwen. 

De Rotterdamse samenleving maakt met dat alles meer verdeeld. Polarisatie drijft Rotterdammers uiteen. Het is 

daarom, dat wij een dringend beroep appel doen op de Rotterdamse raad om te kiezen voor een politiek van 

verbinding.  

Wij willen zelf ook een coalitie aangaan. Een coalitie met al die partijen in de raad van Rotterdam die bruggen 

willen bouwen en die schouder aan schouder met alle Rotterdammers de armoede willen bestrijden en de 

sociale verbondenheid tussen de Rotterdammers vergroten.” 

De uitkomst van de workshop van 3 juli en de ondersteuningsbrief van de maatschappelijke organisaties waren 

een sterke steun in de rug om het manifest uit te schrijven in een voor de Rotterdammer goed leesbaar 

document. Met als hoofdstukken: 

Van isolement naar erbij horen 

Van eenzijdige bejegening naar wederzijds vertrouwen 

Van schulden naar schuldenvrijheid 

Financieel 

Bedreigingen 

En als afzender de “Samenwerkende ervaringsdeskundigen en organisaties tegen de armoede”. 

Een rechtvaardiging voor het manifest werd gevonden in de artikelen 19 tot en met 23 van de Grondwet, waarin 

de zorgplicht staat van de overheid voor voldoende werkgelegenheid, de bestaanszekerheid van de bevolking en 

spreiding van welvaart, voor het wonen en het leefmilieu, voor de volksgezondheid en het onderwijs. 

In augustus werd het manifest, met inmiddels steun van 19 maatschappelijk organisaties, toegestuurd aan de 

fracties in de Gemeenteraad. In september werden er met acht van de tien partijen door Hans Goosen en Tjeerd 

de Boer gesprekken daarmee gevoerd. Van Leefbaar Rotterdam en de VVD werd niets vernomen. 

De vraag aan de acht partijen was om achter het manifest te gaan staan, op 17 oktober in een panel hun 

standpunt rondom het Manifest te komen vertellen tijdens de Werelddag tegen de armoede in de Pauluskerk en 

om medewerking te verlenen aan eventuele acties en een mars tegen de armoede, vanwege de komende 

Gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018. Alle acht partijen stamden toe in de vier vragen die we ze 

stelden. Op de zeer geanimeerde Werelddag tegen de Armoede werd hun keuze voor het manifest toegelicht 

voor een publiek van ongeveer 100 mensen. Met dank aan Merel en Daniela voor de presentatie en aan de 

cabaretgroep “dichter bij de vrouwen”.    

Op twee november werd de Actiegroep Rotterdam Armoedevrij gevormd, de groep is ter voorbereiding van de  

Mars tegen de Armoede op 10 maart 2018, tien maal bijeen geweest om uiteindelijk tussen de vijfhonderd en 

duizend Rotterdammers op de been te krijgen. En dat is grotendeels gelukt door heel praktisch samen te werken 

en door (partij)politieke opvattingen buiten beschouwing te laten. Naar 10 maart toe traden nog vier nieuwe 

politieke partijen toe tot de ondersteuners van het Manifest.  

Buiten het project van het Manifest en de voorbereiding van de Mars ging het werk van RoSA! uiteraard door. De 

opvang van mensen in acute financiële nood is gewoon doorgegaan. Ook het budgetbeheer voor negen 

Rotterdammers. 

Er is vanuit de kennis van de Rotterdamse Sociale Alliantie praktisch meegedacht met het Initiatief “Samen tegen 
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Armoede”. Er is veel over leg geweest met het Europese project van Merel en Daniela. Er is nog een 

bijeenkomst geweest met Re-Invest, een Europees project van de TU-Delft. Landelijke bijeenkomsten werden 

bijgewoond zoals de Landelijke Sociale Alliantie en opnieuw werd in Brussel het congres Social Europe bezocht, 

ondersteund door de Hans Böckler Stiftung. 

Op 21 maart 2017 waren er presentaties van de vier leden van ons bestuur in de overvolle collegezaal (120 

studenten) van de Hogeschool Rotterdam. Over: Korte Introductie Rotterdamse Sociale Alliantie (Hans), 

Schulden in de leefwereld en de systeemwereld (Therese), Sociale werkers en de wet (Paolo) en 

Individualisering, waarbij de arme de schuldige is (Tjeerd). 

De nieuwsbrief met 1450 tot 1500 abonnees is in 2017 slecht 11 maal uitgekomen, dat heeft te maken met alle 

inspanningen rondom het Manifest. Onderzocht is hoe de opbouw is van het abonneebestand: 60% individuele 

abonnees, 28% mensen van organisaties en 12% ambtenaren. 

Omdat steeds meer subsidies achteraf verstrekt worden was het een grote opluchting dat wij vlak voor de 

Werelddag tegen de Armoede een Jubileumprijs ontvingen van het Ab Harrewijn Fonds. 

Al met al een spannend, productief en hoopgevend jaar. Maar er blijft nog heel veel te doen. 

    

 

 

 


