
vele organisaties, zoals in 
2009, en een manifestatie 
met en voor vele Rotter-
dammers. 
 
Politiek 
RoSA! gaat in 2010 klachten 
en kritiekpunten verzame-
len ten aanzien van het 
beleid en uitvoering van de 
bestrijding van armoede. 
Eind oktober zal RoSA! de-
ze zaken voorleggen aan 
de verschillende politieke 
fracties van de Gemeente-
raad, zodat dit meegeno-
men kan worden in de Ge-
meentelijke begrotingsbe-
sprekingen. 
 
Internationale armoede-
conferentie 24/26 februari 
RoSA! doet mee met de 
internationale conferentie 
over armoede in Rotter-
dam georganiseerd door 
de Verenigde Naties. Nade-
re informatie en inschrijvin-
gen op deze conferentie (in 
het Engels) op internet: 
wacap2010-rotterdam.nl 
 
 

Begin januari heeft RoSA! 
met een groep van tien 
mensen gebrainstormd 
over het programma 2010. 
Het Europese jaar tegen de 
armoede. Daar zijn de vol-
gende activiteiten uitgeko-
men: 
 
De Sociale kaart, ofwel 
Rotterdam armoedevrij 
RoSA! wil de maatschappe-
lijke organisaties die zich 
met armoedebestrijding 
bezig houden nog actiever 
benaderen. Onder de titel 
Rotterdam armoedevrij 
gaan we mensen en organi-
saties doorvragen over hun 
inzet in de bestrijding van 
armoede en onderzoeken 
wat er nog meer aan ar-
moedebestrijding gedaan 
kan worden in Rotterdam. 
We bundelen zoveel moge-
lijk organisaties en initiatie-
ven in een brochure of 
boekwerk met aanspreken-
de foto’s en teksten. Met 
elk jaar een uitbreiding en 
bijstelling. Een zwaan kleef 
aan sociale kaart van de 
armoedebestrijding en een 
stadsbreed verbond tegen 
armoede.  

De sociale kaart van de 
armoedebestrijding Rotter-
dam zal ook als documen-
taire vastgelegd worden en 
vertoond . We vragen me-
dewerking van de Gemeen-
te Rotterdam, de Sociale 
Dienst en de media. Een 
groep studenten van de 
HRO zou voor een bepaal-
de periode mee kunnen 
werken. Een filmer heeft 
zich ook al aangemeld. 
Eind mei zal met een confe-
rentie het startschot gege-
ven worden voor Rotter-
dam armoedevrij. Eind no-
vember zal het resultaat 
verspreid worden. 
 
17 oktober, werelddag  
tegen de armoede 
De DUKU manifestatie 
“jong met weinig geld” 
was in 2009 een groot suc-
ces, met meer dan honderd 
deelnemers. Zie verslag, 
foto’s en interviews in deze 
krant. Dit jaar valt 17 okto-
ber, op zondag. Ideeën 
daarvoor: “Klokken luiden 
tegen armoede” en 
“Armoedeverhalen op de 
kansel”. Gedacht wordt 
aan samenwerking met 
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RoSA! krant RoSA! 

IN DEZE KRANT 

Hierboven de eerste plan-

nen voor RoSA! in 2010, het 

Europees jaar tegen de 

armoede. Er is nog alle ge-

legenheid om mee te den-

ken en in te haken.  

Verder uitgebreid foto’s 

van de zeer geslaagde DU-

KU manifestatie van 17 ok-

tober 2009.  Met teksten 

van de vijf  “Jongeren met 

weinig geld”. 

Op pagina 2 en pagina 20 
leest u wat er over armoe-
de in de verkiezings progr-
amma’s staat. Mogelijk dat 
dit kan helpen bij de keuze 
voor de Gemeenteraad op 
3 maart. 

http://www.wacap2010-rotterdam.nl


Denk, doe, werk mee 

ARMOEDE IN DE VERKIEZINGSPROGRAMMA’S 
tijdig de capaciteit op 
orde zijn. 

Het preventieve armoede-
beleid moet de ko-
mende jaren uitge-
breid worden. De ver-
wachting is dat in Rot-
terdam de komende 
jaren de “stille armoe-
de” (met name onder 
alleenstaande wer-
kenden) en de groep 
nieuwe armen (door 
werkloosheid, faillisse-
ment of echtschei-
ding) zal toenemen 
(uit de zes typen van 
armoede van de 
Denktank Armoede). 
Deze groepen zijn niet 
bekend bij de ge-
meente, en dus ook 
niet te benaderen via 
de bestanden van 
SoZaWe, of koppeling 
met andere bestan-
den. De gemeente 
kan deze groepen 
alleen bereiken via 
bestaande sociale 
netwerken in de maat-
schappij. 

Stimuleer daarom als ge-
meente winkeliersver-
enigingen, kerken, 
etc. om aandacht te 
besteden aan armoe-
de onder deze groe-
pen, en investeer in 
deze sociale netwer-
ken. 

Zorg daarnaast voor goe-
de communicatie over 
het armoedebeleid en 
mogelijkheden tot 

schuldhulpverlening. 
Het armoedebeleid moet 

meer aansluiten bij de 
particuliere initiatie-
ven. Zij moeten als 
gelijkwaardige part-
ners worden behan-
deld. 

 
D66 
(Het woord armoede komt 
niet voor in het Gemeen-
teraadsprogramma van 
D66) 
 
GroenLinks 
Actief armoedebeleid 
Het huidige armoedebe-
leid wordt gecontinueerd 
en er komt extra inzet op 
schuldhulpverlening. Rot-
terdam voorkomt dat rege-
lingen uit onbekendheid 
niet gebruikt worden. De 
gemeente stimukeert het 
gebruik van onder andere 
bijzondere bijstand door 
mensen daarrecht op heb-
ben. Ook over sociale 
voorzieningen wordt actief 
informatie gegeven, zorg-
loket of huisbezoek. 
 
Leefbaar Rotterdam 
Leefbaar Rotterdam is 
een sociale partij. Socialer 
zelfs dan partijen die zich 
op de borst slaan voor 
hun „sociale hart‟. Wij vin-
den het vanzelfsprekend 
dat de overheid hulp biedt 
aan mensen die niet meer 
voor zichzelf kunnen zor-
gen. Die hulp moet goed,  
 
Zie verder pagina 20 

CDA (verkiezingskrant) 
Werk loont 
Werk is de beste remedie 
tegen armoede. Schulden 
houden mensen nogal 
eens in armoede gevan-
gen. Het CDA wil daarom 
alles in het werk stellen 
om mensen niet in de 
schulden te laten komen 
en stevig inzetten op 
schuldhulpverlening, ook 
proactief 
 
Christenunie-SGP 
Armoedebeleid 
Het bestaande armoede-

beleid moet effectie-
ver worden, door 
meer nadruk op pre-
ventie en tijdige signa-
lering van armoede, 
o.a. door dwingende 
afspraken te maken 
met woningcorpora-
ties en energiebedrij-
ven en door verhoging 
van de effectiviteit van 
schuldhulpverlening, 
naast vergroten van 
het bereik. 

De komende jaren zal de 
doelgroep voor de 
bijzondere bijstand 
toenemen. Dat bete-
kent dat verdere ver-
hoging van het bereik 
zonder extra maatre-
gelen extra werkdruk 
en capaciteitsproble-
men, onder andere bij 
de Kredietbank, met 
zich meebrengt. Voor 
de uitvoering van het 
armoedebeleid moet 
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COLUMN 
 

 

Verkiezingsprogramma’s 

 

Hoe belangrijk de poli-

tieke partijen in Rotter-

dam armoede soms vin-

den, in de verkiezingspro-

gramma’s krijgt het over 

het algemeen maar  

beperkt aandacht. Goede 

uitzonderingen daarop, 

hoewel anders ingekleurd, 

zijn de Christenunie-SGP 

en Leefbaar Rotterdam. 

Dit tegenover de VVD en 

D66 waarbij het woord 

arnmoede zelfs helemaal 

niet te vinden is. 

 

Andere partijen zien de 

oplossing voor armoede 

alleen maar in werk. Ter-

wijl grote groepen armen, 

zoals ouderen en gehandi-

capten, nooit meer aan 

het werk kunnen komen. 

En er ook steeds meer 

werkende armen komen. 

 

Waarmee het dogma 

“werk, werk, werk” leidt 

tot dubbele maatschap-

pelijke uitsluiting. We 

staan niet aan de kant, 

maar vallen over de rand. 

 

Hans Goosen. 

RoSA! zoekt dringend uitbreiding van haar organisatie, zowel met mensen als met middelen. Inzet 
kan zowel zijn als vrijwilliger, maar ook als stagiaire. Er is veel interessant, boeiend werk te doen.  
Heb je tijd, ben je in de gelegenheid en wil je meer over armoede leren en weten meld je dan aan 
bij: mail@rosarotterdam.nl. Ervaringsdeskundigen hebben een streepje voor!  
Hoewel al vele armoedeorganisaties uit Rotterdam zich aangesloten hebben bij RoSA! is er altijd 
plaats in ons netwerk om de armoedebestrijding gezamenlijk nog beter aan te pakken. Een mailtje 

of een telefoontje en we komen bij je langs om te praten. 

Roosje  

Wie heeft het woord  

armzalig bedacht ? 

 

mailto:mail@rosarotterdam.nl


Op zaterdag 17 oktober 
werd in Gebouw de 
Heuvel de Duku mani-
festatie gehouden door 
RoSA!, de Rotterdamse 
Sociale Alliantie, net-
werk tegen armoede. 
17 oktober is de wereld-
dag tegen armoede, en 
RoSA! vond het een 
goed idee dit jaar een 
grote manifestatie te 
organiseren, voor en 
door de mensen waar 
het om gaat! Dit jaar 

werd geprobeerd spe-
ciaal aandacht te 
besteden aan jongeren 
en armoede, vandaar 
de naam Duku (= geld) 
manifestatie. Maar uit-
eraard was iedereen die 
dat wilde welkom. Va-
naf 13 uur zat de zaal 
vrijwel gelijk helemaal 
vol met steeds ongev-
eer 100 mensen. Er 
was een warme lunch 
bereid door daklozen 
van het Leger des Heils 

voor iedereen die dat 
wilde, optredens van 
muziekgroep The Shuf-
fles, rappers, hiphop-
dansers, rijminstruc-
teurs, een open podium 
en vertoning van een 
documentaire over jon-
geren die moeten rond-
komen van (te) weinig: 
de Duku-docu. De sfeer 
was erg goed, en er zijn 
nieuwe verbindingen 
ontstaan tussen 
mensen. Zo is er nu 

In het gesprek over armoede zijn jongeren niet de eersten waaraan gedacht 

wordt. Immers zij zouden nog alle toekomst hebben. Uit de interviews in deze 

krant komt vooral naar voren, dat er juist bij jonge mensen van 16 tot 27 een 

individueel onderscheid kan groeien, dat  die toekomst in negatieve zin per-

manent kan bepalen. 

Gezien de vele gezichten van armoede is dat niet in doelgroepen samen te 

vatten. Het zijn steeds  individuele omstandigheden. Opvallend is wel, in één-

oudergezinnen, dat jongeren de problemen van hun moeder sterk beleven en 

haar in bescherming nemen, ook al gaat dat ten koste van de jongere zelf.  

17 oktober 2009: Duku Manifestatie van RoSA! 

Jongeren met weinig geld 

werelddag tegen de armoede 
festatie organiseren. En 
deze keer zal RoSA! 
ook aan de kerken 
medewerking vragen, 
want op deze zondag in 
2010 zal RoSA! haar 
plannen presenteren 
voor: Rotterdam Armoe-
devrij! En dat kan 
natuurlijk niet zonder de 
kerken van Rotterdam. 
Dinsdagmiddag 26 

januari zal de 
nieuwjaarsreceptie zijn, 
waar RoSA! dit zal  
toelichten. Iedereen van 
goede wil, is welkom. 
Komt u ook?  
 
 
 
Meer informatie: 
mail@rosarotterdam.nl. 
www.rosarotterdam.nl 

een groep jongeren, die 
samen aan de slag wil, 
om aandacht te vragen 
voor hun problematiek. 
Verder zal de Duku-
docu voorzien worden 
van lesmateriaal, zodat 
deze gemakkelijk te ge-
bruiken zal zijn door 
scholen en instellingen. 
Dit jaar zal RoSA! weer 
een 17 oktober mani-
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Gezien de vele 

gezichten van 

armoede is dat niet 

in doelgroepen 

samen te vatten. 

Het zijn steeds  

individuele 

omstandigheden. 

 

 

 

 

Roosje  

gelukkig is er nu de ABN-

Armoede bank 

 



 
Ik ben Kevin. Ik ben 21 
jaar. Ik werk als systeem-
beheerder bij Stichting 
OMIJ. Ik moet rondkomen 
van een Wajong. Ik ben er 
ingekomen omdat ik onge-
diplomeerd van school 
ben afgekomen. En omdat 
ik altijd praktijk onderwijs 
heb gedaan. Ik  ben voor 
80 % afgekeurd. Zo ben ik 
in de Wajong terechtgeko-
men. 80 % afgekeurd be-
tekent  volgens mij  dat ik 
voor 20% moet werken. 
Maar leuk is het niet. Het 

komt onder andere door 
mijn rug , ik heb een hoop 
rugproblemen. Een Wa-
jong uitkering is geen vet-
te pot. Per maand moet ik 
rondkomen van net geen 
€ 600. Ik woon zelfstandig 
en houd na mijn vaste 
lasten € 100 tot € 150 
over om van te leven. Het 
is lastig om rond te ko-
men. 
 
Ik kan er eigenlijk geen 
leuke dingen van doen. 
Het is een beetje snoepen 
van de ene maand naar 

de andere maand. Dan 
kan het wel, maar eigenlijk 
niet. Wat ik leuk vind is 
een keertje met wat vrien-
den een drankje happen. 
 
Ik had een droom, ja 
en ..., die had ik zeker. Ik 
wou bij defensie. Ik wou 
bij het leger. Vanwege 
mijn afkeuring kon dat 
helaas niet doorgaan. De 
discipline bij defensie trok 
mij vooral aan. Zelf disci-
pline in je leven aanbren-
gen kan wel, het kost wel 
moeite, maar het kan. 

ben twee jaar blijven han-
gen. Het was in Spijkenis-
se en kreeg daar totaal 
geen goede begeleiding. 
Als ik om 01:00 thuis-
kwam was er geen haan 
die naar mij kraaide. 
 
En na die twee jaar, toen 
had ik het eigenlijk wel 
gezien, daar zo. Toen ben 
ik naar Barendrecht ver-

Toen belde diezelfde dag 
nog de voogd op van: 
"waar wil je eigenlijk naar-
toe gaan?" Ik zeg: "Dat 
doet er toch niet toe?" Die 
zei: "ik kan wel een plek 
voor je regelen, daar en 
daar." Nou, toen heb ik 
twee jaar in opvangtehuis, 
of hoe heet dat, gezeten. 
Het was eigenlijk een tij-
delijke oplossing, maar ik 

huisd, via een doorstroom 
project speciaal voor jon-
geren. Dan kan je in aan-
merking komen voor een 
huis. Normaal gesproken 
in Rotterdam, ergens in 
een krottenwijk. Een oud 
huisje hebben ze dan voor 
je. Maar ik trof het, ze 
hadden net een nieuw 
project hier in Barend-
recht. En dat waren mooie 

Kevin 

Normaal gesproken in een krottenwijk. 

Ik was vroeger niet helemaal de liefste. 
naar had ik op den duur 
geen last meer. Zij waren 
mij op den duur zo zat , 
dat zij mij hebben laten 
gaan. Daar komt het ei-
genlijk een klein beetje op 
neer. Ik was vroeger niet 
helemaal de liefste. 
 
Mijn tijd bracht ik door met 
buiten hangen met vrien-
den, dat soort ongein alle-
maal. Ik woonde toen nog 
thuis. Mijn ouders vonden 

het niet goed, maar zij 
hadden mij niet echt in de 
hand. Ik ben op mijn 15

e
 

zelf uit het huis wegge-
gaan. Vanaf mijn 13

e
 heb-

ben ze voor mij een voogd 
aangesteld. Omdat het 
niet zo goed met mij ging. 
Op mijn 15

e
  hebben ze 

gezegd, de thuissituatie is 
eigenlijk niet te doen. En 
toen heb ik gezegd, nou 
jongens, tabee, ik ga weg.  

Structuur is daarbij het  
allerbelangrijkste. 
 
Ik heb praktijk onderwijs 
gedaan, maar ik ben voor-
tijdig van school afge-
gaan. Ik heb het niet afge-
maakt. Ik was een onoffi-
cieel  vroegtijdig school-
verlater, want ik mocht 
eigenlijk nog niet van 
school af. Niet door ziekte, 
ik had gewoon geen zin. 
Van de leerplicht ambte-
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VANAF MIJN 

13E HEBBEN ZE 

VOOR MIJ EEN 

VOOGD 

AANGESTELD. 

OMDAT HET 

NIET ZO GOED 

MET MIJ GING. 

Ik ben op mijn 15e zelf 

uit huis weggegaan. 



huizen. En daar zit ik nog 
steeds. En ik mag daar 
blijven zolang ik wil. Het is 
gewoon echt zelfstandig 
wonen. Begeleiding zou ik 
kunnen krijgen. Maar ik 
woon inmiddels samen. 
Alles mag. 
 
Ik kwam zonder werk te 
zitten. Ik werkte toen. Ik 
heb voor 100% gewerkt, 
zelfs al was ik voor 80% 
afgekeurd. Ook als sys-
teembeheerder. Een net-
werkbeheerder eigenlijk. 
Maar ja, nog steeds onge-

diplomeerd. Toen de kre-
diet crisis eraan kwam, 
moest ik er als eerste uit. 
Toen kwam ik tevens ook 
nergens meer aan het 
werk.  
 
En ja, school, dat gaat het 
niet worden bij mij. Want 
ik ben op het gebied van 
computers al een stuk 
verder dan de scholier van 
16 jaar. Want dat is dan 
waar je bij instroomt. Ja, ik 
heb alles wat ik weet in de 
praktijk geleerd. Nooit een 
minuut op school gezeten 

om iets in de IT branche 
te leren. 
 
Ik kwam bij de OMIJ te-
recht. Ik kreeg van het 
UWV een jobcoach aan-
gesteld. Omdat ik werk-
loos werd. Maar ze had-
den wel gezien, Kevin 
heeft gewerkt voor 100 %. 
Dus er klopt ergens iets 
niet in de diagnose die wij 
gesteld hebben. Toen heb 
ik een jobcoach gekregen. 
En het hele verhaal weer 
over mijn afkeuring op 
mijn rug. Hij heeft gezegd, 

 

Dus er klopt ergens iets niet in de diagnose. 

 

Over vijf jaar in het reguliere bedrijfsleven.  
gekeurd. En dan werk ik in 
het reguliere bedrijfsleven. 
En mijn rugpijn? Het is 
niet hoe kom je er van af, 
maar hoe ga je ermee om. 
Je moet je aanpassen. 
 
 

 

je moet aan het werk nu, 
voor het UWV, anders 
trekken ze je uitkering in. 
Bij de OMIJ hebben ze nu 
iets voor mij geregeld op 
de een of andere manier. 
Via een re-integratie Bu-
reau. 
 
Over vijf jaar sta ik er an-
ders voor, dan heb ik 
geen uitkering meer, dan 
ben ik weer 100 % goed-
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HET IS NIET HOE 

KOM JE ER VAN 

AF, MAAR HOE 

GA JE ER MEE 

OM. 



 
Liora: “Ik ben Liora, en ik 
ben 19 jaar. Ik studeer, 
MBO laboratorium tech-
nieken en ik werk in de 
horeca in het weekend.  
 
Toen ik echt klein was, 
merkte ik  dat ik  graag  
wilde meedoen met de 
kinderen in de klas, vooral 
qua kleding. Zij droegen  
merkkleding. Dat had ik 
dan een paar jaar later of 
totaal niet. Dan merkte ik 
wel, wij hebben minder te 

besteden. We gingen naar 
rommelmarkten voor kle-
ding voor mij en dan zoch-
ten wij een kraampje voor 
een meisje van twee jaar 
ouder. Dan kochten wij 
bijna de hele kraam leeg. 
Wat kleding betreft heb ik 
er nooit echt slecht uitge-
zien, hoewel  het niet altijd 
nieuw was. 
 
Ja, en vakanties, dat was 
ook minder dan de rest. 
Het was er wel. We zijn 
een aantal jaren alleen 

naar Den Haag op vakan-
tie geweest, gewoon de 
zee en het strand, maar 
het was geen Spanje. 
 
Of het  invloed gehad  
heeft op het maken van 
vriendjes en vriendinnen?  
Ik ben sowieso wel lang 
een buitenbeentje ge-
weest  op de basisschool. 
Ik weet niet zeker of het 
daardoor kwam. Maar 
iedereen had wel altijd 
nieuwe dingen aan. Daar-
door viel ik af en toe wel 

Door de financiële belem-
meringen wordt je toch 
een deel tegengehouden. 
Toen ik aan de opleiding 
begon dacht ik: dat is 
leuk, dat is helemaal 
goed. Maar dan uiteinde-
lijk merk je dat het financi-
eel net haalbaar is. Dan 
word  je toch wel gedemo-
tiveerd. 

het thuis wat breder wil 
hebben, zodat je veel 
meer dingen kan  doen. 
Maar in deze maatschap-
pij is het lastig als je 30 
bent en bijvoorbeeld werk-
loos en je hebt geen pa-
pieren om dan weer aan 
werk te komen. Ik wil wel 
doorgaan met de oplei-
ding. 

Het onderwijs staat niet 
open voor  jongeren die 
moeilijk rond kunnen ko-
men. In principe  is er he-
lemaal geen begrip voor . 
Ik heb het gevoel dat je 
voor iedere vraag wel er-
gens  terecht kan, behalve  
heb ik voor dit probleem 
nog niet echt iets gevon-
den. 

Liora 

Ik wil doorgaan met de opleiding. 

Het is erg deprimerend hoe het financieel gaat. 
iedereen snoep, ik had 
altijd minder of niets. 
Soms was dat wel verve-
lend. Aan de andere kant 
wist ik ook niet beter. Het 
kon niet anders. 
 
Op de basisschool  kende 
ik geen kinderen in mijn 
klas die het financieel ook 
slecht hadden thuis.    Op 
de middelbare school ook 
ik  niet en ik kom ze al 

helemaal niet tegen op de 
MBO en HBO. 
 
Ik  vind dat er best veel 
veranderd mag worden. 
Want op dit moment is het 
gewoon erg demotiverend  
hoe het  financieel gaat. 
Omdat ik studeer, heb ik 
het  financieel totaal niet 
breed. Daardoor ben je 
toch geneigd om te stop-
pen met je opleiding, om 
te gaan werken, omdat je 

buiten de boot. Je kon 
gewoon niet meedoen met 
de dingen. Soms had je 
een rage, dat kreeg ik dan 
bijvoorbeeld niet. 
 
Dus ik kon gewoon totaal 
niet meedoen. Meestal  
voelde ik me verdrietig er 
door. Zoals op vrijdag dan 
was de markt, dan kreeg 
iedereen  ƒ 2,50 en ik 
kreeg een gulden of hele-
maal niets. En dan kocht 
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IK KREEG ÉÉN 

GULDEN OF 

HELEMAAL 

NIETS. EN DAN 

KOCHT 

IEDEREEN 

SNOEP, IK HAD 

ALTIJD MINDER. 

Mijn eigen forensische 

laboratorium. 



Ik heb een studiefinancie-
ring van € 370 per maand 
en ik heb een salaris van 
gemiddeld  € 150 tot  160 
per maand. Hiervan moet 
ik mijn studie betalen, de 
studieboeken, lesmateria-
len en mijn ziektekosten-
verzekering.  Ja, en ver-
der wat ik alles nodig heb. 
Zoals mijn telefoon, die 
heb ik natuurlijk ook nog. 
Mijn moeder heeft een 
auto, daar betaal ik ook 
aan mee. 

Wat ik echt mis omdat ik 
zo krap leef,  is gewoon 
de vrijheid. Dat je gewoon 
niet altijd moet nadenken 
als je iets aanschaft of iets 
wil gaan doen. Je moet 
over alles tien keer naden-
ken, voordat je echt iets 
doet. 
 
Wat ik ook nu echt mis is: 
dansen!  In principe hou ik 
van bijna alle dansen. Ik 
heb vroeger wel heel veel 
gedanst, van streetdance 
tot aan stijldansen. Echt 
heel veel. Het is sowieso 

een dure sport, maar nu is 
het helemaal niet haalbaar 
en betaalbaar! 
 
Vroeger hebben we wel 
gebruik kunnen maken 
van een bijdrage van 
Stichting Leergeld die een 
deel daarvan vergoedde.  
Maar dat loopt tot 18 jaar. 
Toen zat ik ook op paard-
rijden.  Maar nu ik 18 ben 
geworden, is alles wegge-
vallen. 
 
Ik volg nu de opleiding 
mbo laborant bij een ROC 

Met een  diploma als labo-
rant kan ik op een  labora-
toria werken. Het ligt er 
aan welke kant ik op ga, 
maar ik denk toch aan een 
ziekenhuislaboratorium. 
Of het forensische. En ik 
kan hoogstwaarschijnlijk 
wel stage gaan lopen in 
Amerika. Dus dat zal wel 
heel goed op mijn CV 
staan. En het liefst, als ik 

bij te lenen. Ik wil het liefst 
geen schulden maken, dat 
probeer ik wel zo lang mo-
gelijk vol te houden. Het 
zou  wel makkelijker zijn, 
als ik bijvoorbeeld € 200 
per maand bijleen, maar 
uiteindelijk zit ik dan wel 
met een schuld. Nu werk 
ik er voor om niet bij te 
hoeven lenen. 

echt mag fantaseren, wil 
ik later in Nederland mijn 
eigen forensische labora-
torium hebben. Maar dat 
is wel echt een fantasie en 
dat is wel echt moeilijk om 
waar te maken. 
 
Over een jaar denk ik dat 
ik er precies hetzelfde 
voor sta.  Ik kan wel meer 
gaan werken, maar dan 

Je moet over alles tien keer nadenken. 

Nu werk ik er voor om niet bij te moeten lenen. 

Ik moet echt verplicht erbij werken. 
uitkering. Ik wil het toch 
wel echt iets breder heb-
ben. 
 
Een minister  van onder-
wijs moet het aantrekkelij-
ker maken voor jongeren 
met weinig geld om te stu-
deren en te blijven stude-
ren. Ik kan een baan van 
40 uur per week hebben 
en dan heb je ook nog wel 
vaste lasten, maar je 
houdt veel meer over in 

de maand. Waardoor je 
ook nog leuke dingen kan 
doen.   En nu als student, 
die zelf de studie moet 
betalen is het zo demoti-
verend. Ik kan niet veel 
leuke dingen doen. Ik 
moet echt verplicht er bij 
werken, anders red je het 
helemaal niet. 
 
Ik probeer mijn diploma 
binnen 10 jaar te halen. 
Want ik probeer wel niet 

die duurt vier jaar. Het kan 
zijn dat ik daarna nog een 
Hbo-opleiding  ga doen, 
dan ben ik nog zeven jaar 
bezig. Als ik naar mijn toe-
komst kijk dan  wil ik wel 
heel graag die diploma's 
halen, want ik vind het wel 
echt heel leuk om mijn 
ding te doen daar. En zon-
der diploma's zal dat niet 
lukken. Dat is keihard 
vechten. En ik wil niet af-
hankelijk worden van een 
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ben ik bang dat mijn stu-
die eronder gaat lijden. 
Het studeren kost ook tijd 
en ik moet ook thuis stu-
deren. Als ik in plaats van 
studeren ga werken, dan 
haal ik het straks weer 
niet. 
 
De opleiding is heel tech-
nisch en pittig. Het is heel 
veel wiskunde, scheikun-
de en natuurkunde en ik 
denk wel dat ik ergens 
een wiskundeknobbel  
heb zitten. 

Om te onderzoeken of het 
mogelijk is om een deel-
tijdopleiding te volgen in 
combinatie met werk weet 
ik het niet. Want in princi-
pe heb ik al wel een MBO 
diploma van de detailhan-
del. En toen ben ik HBO 
gaan doen en dat was te 
hoog gegrepen, de voor-
kennis klopte totaal niet 
met elkaar. Maar van het 
hbo weet ik wel dat je 
eerst drie jaar op een la-
boratorium gewerkt moet 
hebben, voordat je de 
avondopleiding kan gaan 

doen. Dat is wel een hele 
rare verhouding. Want als 
je het voltijd doet, kan je 
er gewoon aan beginnen. 
In deeltijd moet je echt 
eerst drie jaar op een lab 
gewerkt hebben. Hoe het 
voor het mbo is, zou ik  
echt niet weten. 

 

Ik heb ergens een wiskundeknobbel zitten. 
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Ik ben Dominic, 27 jaar, ik 
kom uit Rotterdam, ui-
teraard. Ik heb een Wa-
jong uitkering. Die is op 
jonge leeftijd, toen ik van 
school kwam, helemaal 
aangevraagd. Ik ben afge-
keurd. Ik was een jaar of 
18. Ik heb veel problemen 
in mijn jeugd gehad en 
uiteindelijk daarom niet 
echt klaar genoeg om te 
werken. 
 
Mijn Wajong uitkering  zal 
wel een reden hebben. Ik 
ben blij dat ik hem heb in 

ieder geval. Als je vraagt 
waarvan ik rond moet ko-
men per maand, weet ik 
het in totaal niet. Ik heb 
een bewindvoerder, die 
het regelt. Ik heb er geen 
kijk op. Ik ga me er ook 
niet druk over maken. Ie-
dere week krijg ik dertig 
euro in de hand. Dat heb 
ikzelf zo gewild hoor. Die 
€ 30, is gewoon besteed-
baar. Ik vind het wel goed 
zo. Soms vraag ik wel iets 
meer aan. Even contact 
nemen met de bewind-
voerder. Ik hoef  er geen 

eten voor te kopen. Ik zit 
op begeleid wonen en dat 
bevalt goed. De regels zijn 
gewoon als in ieder huis. 
En je moet rekening hou-
den met de buren. Dus 
niet al te hard je muziek 
aan hebben en dat soort 
dingen. 
 
Ik wist vroeger niet wat ik 
met het leven aan moest. 
Ik ben heel erg zoekende 
geweest. Ik bleef overal 
en nergens toen ik 18, 19 
was. Warmte vond ik  in 
een bibliotheek, dat soort 

Meestal sta ik dan ook op 
de gastenlijst, ik hoef er 
alleen maar heen te gaan. 
Het heeft zijn voordelen 
ook weer .En Ik heb een 
laptop, die heb ik van mijn 
Wajong -uitkering  ge-
spaard. 
 
Over vijf jaar hoop ik er 
nog beter voor te staan 
dan nu wat ik doe. Eigen 

bij de Stichting Flexus te-
recht, op de Coolhaven. 
Daarna kwam ik  bij de 
Stichting Pameijer. Het 
gaat nu heel goed. 
 
Leuke dingen die ik nu 
doe. Ik ben nogal van de 
muziek, concerten afgaan, 
inmiddels ken ik toch wel 
heel veel van die bandjes, 
waar ik ben geweest. 

huisje, ik ben nu al aan 
het kijken. Ik weet niet of 
ik dan nog  Wajong uitke-
ring hebt. Zover  ik weet 
wel. Ik ben wel eens voor 
een WSW uitkering opge-
roepen. Ik ben er geweest 
voor gesprekken en een 
kennismaking. Binnenkort 
weer.  Kijken voor een 
werkplek en welke moge-
lijkheden er zijn. 

Dominic 

Over vijf jaar een eigen huisje. 

Ik kwam op straat en in kraakpanden. 
meer over willen doen in 
ieder geval.  
 
Wel, als ik er nu zo op 
terugkijk, heeft het me wel 
gemaakt van wie ik nu 
ben. Nu heb ik van mijzelf 
een beeld. Dingen heb,  
waarvan ik dacht dat ik die 
nooit zou bereiken. Ik was 
toen een beetje in een 
droom wereldje. 
De tijd van de kraakpan-
den was veel feesten, ille-

gaal. Ik hou nog steeds 
van feesten, hoor. Als ik 
even weinig geld heb en ik 
heb toch zin om uit gaan, 
dan ga ik. In de kraakpan-
den was het lekker goed-
koop. 
 
Ik ben altijd wel op zoek 
geweest,  ook naar de 
hulpverlening. Toen heb ik 
onderzocht wat ze voor 
mij konden betekenen. In 
eerste instantie kwam ik 

dingen en in openbare 
gelegenheden. Als 18 jari-
ge had ik nog geen idee-
ën, hoe ik mijn leven wilde 
invullen. Toen had ik dat 
nog niet.  Ik kwam op 
straat en ik heb in kraak-
panden gezeten. Dat was 
ruim een jaar. De kraak-
panden, dat heeft ruim 3 
tot 4 jaar geduurd. Op 
straat, dat was wel wat 
minder. Dat zou ik nooit 
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Na de basisschool heb ik 
voortgezet speciaal onder-
wijs, VSO. Vijf jaar was 
dat. Ik heb daar  certifica-
ten gehaald. 
 
Als  wethouder van socia-
le Zaken zou ik als eerst  
regelen voor  jongeren 
waar ze terecht kunnen 
als ze in moeilijkheden 
zijn geraakt,  zoals met 
geldzaken en zorgen dat 
er betere voorlichting er-
over komt. Anders moet je 
toch wel heel erg goed 
gaan zoeken. En dat duurt 

dan wel een tijdje. Bij be-
geleid kamer wonen lig-
gen er  wel wat informa-
tiefolders op kantoor en 
bij de begeleiding zelf. 
Maar die moet ook zoe-
ken waar ze liggen. Zo 
vaak komen de vragen 
ook weer  niet voor. 
 
Het liefst ga ik in de mu-
ziek, ik ben nu bij een 
paar bandjes. En sinds 
vorige week ben ik vrijwil-
liger bij een poppodium in 
Gorinchem. 
 

 

Het liefst ga ik in de muziek. 
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Ik ben Ben en ik woon in 
Prinsenland, Rotterdam 
Oost. Ik wil graag met dit 
project meedoen omdat in 
mijn omgeving ook vaak 
kinderen geen geld heb-
ben. Jongeren in mijn ge-
val. Je komt met mensen 
in aanraking, waarbij je 
ziet, de ene wel de andere 
niet. Het ligt misschien in 
de oorzaken, natuurlijk. 
De een heeft ouders zon-
der geld, bij de ander wil-
len de ouders helemaal 
geen geld geven. De ene 
werkt, helemaal de naad 

uit, de ander kan niet aan 
werk komen. Ze praten er 
niet over, individueel met 
zijn tweeën onder vier 
ogen, maar in groepsver-
band niet echt. 
Ik voel mezelf arm. Ja, 
met de prijzen van tegen-
woordig, wat je betaalt. In 
principe, als je bijvoor-
beeld € 20 hebt, dan is dat 
zo al weg. Ik heb niet 
eens € 20, ik heb zo'n € 
13 per week te besteden. 
Dat is vijf euro zakgeld en 
de rest klusjes doen. Voor 

mijn moeder. Soms bij 
mijn vader in het bedrijf. 
Mijn vader heeft een 
groothandel in teak meu-
belen in Rhoon. Ik kan er 
heel soms een zakcentje 
bij verdienen, want teak-
hout is heel gevoelig hout, 
er kan heel veel mee ge-
beuren. Je bent niet zo-
maar klaar om teakhout te 
gaan bewerken of wat dan 
ook. 
 
Ik zit nog op school. Mid-
delbare school, ik ben 
blijven zitten, een paar 

ik ook niet aan hun te ver-
tellen. Ik heb had gelijk 
naar de havo gekund, 
maar ik heb dat puur niet 
gedaan omdat ik dan op 
de havo wel heel hard 
moest werken en ik wist 
dat dat bij mij nog, in die 
jaren, dat niet ging wer-
ken. 
 

maken welke richting je op 
moet. Al doe je het goed, 
ze willen altijd meer. Ook 
al ben je er zelf tevreden 
mee. Daar zijn  verschil-
lende redenen voor te 
bedenken. 
Ik ben zo‟n persoon die er 
meer toe geneigd is van 
laten ze maar lekker zeg-
gen wat ze willen want het 
is mijn beslissing. Die hoef 

Je wordt ook niet echt 
gemotiveerd. Ze denken 
dat je jezelf moet motive-
ren en dat is ook eigenlijk 
wel zo. Het verschil tus-
sen een middelbare 
school en een beroepsop-
leiding is dat je met een 
beroepsopleiding je eigen 
weg kan kiezen. Je kan 
een opleiding kiezen, 
waar vakken in zitten, die 

Ben 

Je wordt ook niet echt gemotiveerd. 

Het was mijn keus dat ik niks heb gedaan. 
mogelijk er af, hoor. Ik ben 
een persoon van eigen 
keuzes, eigen verantwoor-
delijkheid. Toen ik ben 
blijven zitten, was het mijn 
keus dat ik niks heb ge-
daan. Ik heb ook geaccep-
teerd dat ik bleef zitten. 
Niet zitten janken op de 
leraren, of wat dan ook. Ik 
had het gewoon zelf ge-
daan, maar op die school 
wordt je meegetrokken 
een bepaalde richting op. 

Mensen gaan je vertellen 
wat je moet doen. 
 
Het is gewoon een wissel-
werking op de middelbare 
school. Je wordt altijd 
overal ingetrokken, het 
maakt niet uit wat voor 
persoon dat je bent. Als je 
een beginnend leraar bent 
moet je ook alles doen 
wat die mensen zeggen. 
Als jongere en als leerling 
krijg je daar ook mee te 

keer. Nu zit ik  in de eind-
examenklas Mavo,. Dat is 
veranderd in de jaren, 
vorig jaar was dat nog 
vmbo, nu is het mavo. Ik 
snap het ook allemaal niet 
meer. Blijven zitten, het is 
gewoon je eigen schuld, 
niets voor doen. Denken 
dat het allemaal wel naar 
je toe komt, ik heb ge-
merkt dat dat niet zo is. Je 
moet er toch echt zelf wat 
voor doen. Ik wil zo snel 
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jou  motiveren. In principe 
leg je met de mavo een 
basis die je moet hebben, 
voorgeschreven, motivatie 
kun je er vaak niet echt 
uithalen. Als je er ergens 
goed in ben, dan ben je 
wel blij, dat je even die les 
er tussendoor hebt. 
 
Na de Mavo ga ik graag 
naar de ondernemers 
school. Ja, als het dan 
nog bestaat, ik heb er niet 
zoveel informatie over 
kunnen verkrijgen, de Rot-
terdamse ondernemers 

school van Albeda. In 
principe is het een school 
waarbij je klaar wordt ge-
stoomd om ondernemer te 
worden. Dan heb je geen 
schooltijden. Want een 
ondernemer bepaalt zijn 
eigen tijden, het is geen 9 
tot 5 baan. Je moet wel 
meer werken als je echt 
een succesvol bedrijf wil 
hebben, maar het is ook 
wel echt dat je eigen disci-
pline wordt getest. Maar 
ja, dat moet er ook een 
keertje van komen, want 
ik ben niet de persoon die 

zomaar die discipline kan 
opbrengen. Ik moet het 
toch een keertje leren. 
Ik heb weinig informatie 
gekregen van de Rotter-
damse ondernemers-
school. Ik heb ze een e-
mail gestuurd. Volgens mij 
is het gewoon een vierjari-
ge opleiding. Maar ik weet 
het niet zeker. Vanuit daar 
zal je ook verder kunnen 
studeren. De hbo. Je 
wordt er niet beoordeeld 
door middel van toetsen, 
je wordt beoordeeld door 
middel van vorderingen 

Er zijn heel veel mensen 
met talenten om te onder-
nemen. Zakelijk inzicht 
hoeft niet per se. Je hebt 
twee soorten mensen. 
Mensen die tevreden zijn 
met een salaris uit een 
bedrijf en je hebt mensen 
die willen altijd meer. Juist 
diegenen die meer willen 
zullen het gaan redden, 
omdat die mensen een 

hoeft nog niet per se. Le-
ren doe je alleen maar 
door het mee te maken, 
niet dat andere mensen 
het je vertellen. Je moet 
eerst een hele grote fout 
maken, bijvoorbeeld je 
leent geld, maar twee we-
ken later moet je terugbe-
talen, maar je hebt het 
geld niet. 
 

zakelijk instinct hebben, 
want die denken: voor 
alles wat ik doe wil ik geld 
hebben. En iemand die 
met een bepaald salaris 
tevreden is, stel die heeft 
nog € 5000 over, die gaat 
zich niet veel zorgen ma-
ken, die is er tevreden 
mee en maakt zich geen 
zorgen.  Op een gegeven 
moment ga je minder aan 

Naar de ondernemersschool. 

Er zijn veel talenten om te ondernemen. 

Je hebt een ondernemingsplan nodig. 
om zichzelf te helpen. Je 
komt er daar met een idee 
aan maar zij moeten er 
ook zelf geld aan kunnen 
verdienen. Het is heel 
moeilijk om voor jezelf iets 
op te zetten. Al is het 
maar  auto ‟s wassen elk 
weekend  of wat dan ook.  
 
Je hebt een onderne-
mingsplan nodig, want 
heel veel jongeren op on-
ze leeftijd hebben heel 

veel ideeën,  maar ze 
hebben de capaciteit niet 
om door te zetten. Je hebt 
natuurlijk geld nodig om te 
investeren. Maar vanuit 
waar ga je dat doen? Dan 
moet je je doelgroep gaan 
bereiken. Reclame ma-
ken, marketing kost ook 
weer geld. Dat kan een 
jongere niet zomaar met 
een minimumloon, wat ze 
verdienen. Als ze ergens 
al werken. Begeleiding 

die je hebt gemaakt. Zoals 
op een ondernemings-
plan. Op een gegeven 
moment is het wel de be-
doeling dat je die onder-
neming gaat starten. Ik wil 
graag ondernemen. Ik kan 
bijvoorbeeld een klein be-
drijfje opstarten gericht op 
buitenschools werk. Er 
zijn wel stichtingen die 
denken je te kunnen hel-
pen, maar uiteindelijk niet 
om jou te helpen, maar 
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het bedrijf doen. Dat zie je 
heel vaak. Oh ja, ze blij-
ven wel terugkomen, bij-
voorbeeld. Als je een be-
drijf op internet hebt, dan 
heb je bezoekers nodig. 
Dan denk je, die bezoe-
kers komen wel terug. De 
eerste week komen ze 
terug. Daarna niet meer. 
Dan ben je alweer een 
deel van je geld kwijt. 
 
Sowieso, ik wil gewoon 
ondernemer worden. Ik wil 
gewoon een succesvol 
bedrijf hebben. Maar op 

het moment dat je dat 
gaat beginnen, kan je best 
Research naar die markt 
doen. Elke markt veran-
dert. En ik bedoel, als je 
een onderneming gaat 
opzetten, en je gaat iets 
verkopen wat jij leuk vindt, 
dan doe je het verkeerd. 
Je moet natuurlijk wel iets 
verkopen, dat verkoopt. Er 
zijn heel veel mensen die 
schrijven een onderne-
mingsplan met iets wat zij 
leuk vinden om te verko-
pen. Dat is in principe niet 
echt de bedoeling. Het 

ondernemerschap zit wel 
heel in de genen bij ons. 
Het is niet zo dat wij heel 
gemakkelijk onder bazen 
kunnen werken die ons 
gaan vertellen hoe alles 
het beste moet. Zelfs mijn 
vader niet. 
 
Je maakt heel veel dingen 
mee in je leven. Heel veel 
mensen hebben kritiek op 
jou. Het ligt eraan neem je 
dat op. Vroeger nam ik 
heel veel op. Toen had ik 
niet echt een uitlaatklep. 
Vaak is rap een uitlaat-

 
Vroeger toen ik klein was, 
hadden mijn ouders een 
hoop geld. Het bedrijf ging 
goed en alles. Je weet 
hoe dat gaat op een gege-
ven moment, niets is blij-
vend. Mijn ouders gingen 
scheiden. Mijn moeder is 
geen goud verdiener, bij 
lange na niet. Ze heeft 
niet veel. Mijn vader pro-

druk over maken. En dan 
is het maar van wat jouw 
uitlaatklep is. Sommigen 
hebben hun moeder, som-
migen hebben de rap. En 
ik ben toen, omdat Rob, 
mijn broer dat ook deed, 
het ook maar gaan probe-
ren. Ik ben er mee verder-
gegaan en hij is ermee 
gestopt. Hij is ondernemer 
geworden. 

beert op zijn eigen been-
tjes te staan, te onderne-
men. Het is nu ook in de-
ze tijd, dat mensen bang 
zijn om geld uit te geven. 
Door de recessie. Zeker 
de meubelbranche wordt 
er mee gepakt. Maar hij 
kan zich staande houden. 
Van het jongerenjaar in 
Rotterdam, heb ik  ge-
merkt dat het allemaal 

Toen had ik niet de rap als uitlaatklep. 

Vroeger hadden mijn ouders een hoop geld. 

Maat, tekst, melodie, flow en rijmschema’s.  
het moet wel klinken. Je 
moet natuurlijk een woor-
denschat hebben, want 
heb je een beperkte woor-
denschat dan kom je mis-
schien op een paar zin-
nen, dan is het over. 
Mijn broer die rapte ook 
en die is in principe ouder. 
Hij deed ook veel voor 
optredens, in de tijd dat ik 
nog klein was. Toen had 
hij een keer een optreden 
met Tim Beumers van 

VSOP toendertijd, dat was 
best wel een bekende 
rapper, in Spijkenisse. Ik 
vond het prachtig om naar 
te kijken. Toen had hij 
allerlei optredens. Als je 
nog klein bent, besef je 
niet echt de waarde ervan. 
De omslag van basis-
school naar middelbare 
school, krijg je met men-
sen die zeggen van wat 
ze van jou vinden. Als 
klein iemand ga je daar je 

klep. Rap kan je ook je 
eigen maken, hier kan je 
profileren met rap. Je kan 
voor jezelf gaan zeggen: 
dit ben ik. Muzikale  aan-
leg heb ik wel. Je ziet heel 
snel of iemand op de maat 
kan blijven, de woorden 
en de melodie kan neer-
zetten, lekker meegolven 
met de melodie, dat noe-
men ze in de scene flow, 
en je hebt natuurlijk je 
eigen rijmschema's, maar 
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eenmalige projecten zijn. 
Het zijn festivals of je hebt 
iets wat je heel graag wil, 
dat je daarbij wordt gehol-
pen. Maar niet iedereen 
wordt geholpen.  
 
Laat ik het zo zeggen. 
Wat ik wel heb gemerkt 
dat de jongeren die juist 
dat soort dingen nodig 
hebben, die worden niet 
meegetrokken daarin, die 
worden niet gevonden. Ja, 
laat ik maar gewoon even 
kritisch zijn, ik vind dat de 
gemeente meer in dit op-

zicht moet laten zien dat 
ze ook iets voor deze  jon-
geren willen doen. Niet 
alleen de regering heeft 
het jongerenjaar geld ge-
schoven ook andere in-
stanties. 
 
In de Prins Alexander Pol-
der zijn er zijn veel activi-
teiten ondersteund. Daar 
is er een grote activitei 
geweest in februari, vol-
gens mij, dat is al een tijd 
terug en een grote hier in 
Outland. Voor de rest is er 
het meer geweest van 

activiteiten die onder-
steund werden. Bijvoor-
beeld een activiteit hier in 
het park wat normaal voor 
ouderen was kreeg de 
organisatie geld om er iets 
voor jongeren te organise-
ren. Die grote pot geld van 
YourWorld in het jonge-
renjaar had, denk ik,  be-
ter bestemd kunnen wor-
den, niet om jongeren een 
bepaald doel te geven, 
maar meer om een basis 
te geven, zoals vanaf hier 
kan je alles doen.  
 

wel van mezelf te zeggen 
dat ik muzikaal goed ben. 
In de zin van een eigen 
studio, een stichting, 
waarbij  talentvolle rapper, 
een stapje verder worden 
gebracht. Op de pop Aca-
demy heb je ook mensen 
die studeren  voor mana-
ger. Je kan alles bij elkaar 
nemen. Bijvoorbeeld zeg-
gen ik heb een studio, die 

gen. Dan moet je ook nog 
eens kijken of het door-
gaat. Dan heb je mis-
schien één op de 100 die 
toch meer constant suc-
ces blijft hebben. Maar ik 
blijf altijd realistisch. 
 
Wat ik ga doen moet wel 
een beetje te maken heb-
ben met waar ik goed in 
ben. En dat durf ik nog 

heb ik laten bouwen, daar 
kunnen die jongeren dan 
hun raps laten opnemen, 
maar dan moeten die 
nummers  ook nog ver-
kocht worden. Je kunt ook 
een stage lopen bij de pop 
Academy. Intussen kan je 
blijven managen. Je moet 
reclame maken. Ik ken 
allerlei verschillende oplei-
dingen waar mensen sta-

Een pot geld om jongeren een basis te geven. 

Manager in de muziek met een eigen studio. 

Het liefst zou ik artiest willen worden. 
ders, maar ze kunnen net 
zo goed nadenken en 
hebben soms best dezelf-
de ideeën als iemand van 
40. Als je echter goed na-
denkt,  dan kun je veel 
bereiken. Maar je capaci-
teiten dat is de basis. 
Daar zou ik het aan be-
steed hebben en niet aan 
het sponsoren van de tmf 
award. Dat is ook allemaal 
commercieel. Je helpt 

daar niet echt mensen 
mee. 
 
Mijn droom  ondernemer 
worden, komt eigenlijk op 
de tweede plaats. Het 
liefst zou ik artiest willen 
worden. Maar je moet ook 
realistisch blijven. Hoeveel 
mensen stromen door? Er 
zijn heel veel talentvolle 
rappers. Misschien één op 
de 30 die een succes voor 
een paar maandjes krij-

Bijvoorbeeld in een onder-
neming te investeren, wel 
onder begeleiding. Inves-
teringen  meer naar jonge-
ren toe, wat ze zelf willen 
opzetten. Nieuwe initiatie-
ven, die wel gestuurd wor-
den, vanuit een bepaalde 
basis dat jongeren zelf 
kunnen bepalen welke 
kant ze opgaan. Uiteinde-
lijk moeten ze dat later 
ook. Bij jongeren is de 
denkwijze misschien an-

Pagina 15 

Jaargang 2, nr. 1, januari 2010  

 

 

DE TMF AWARD. 

DAT IK OOK 

ALLEMAAL 

WEER 

COMMERCIEEL. 

DAAR HELP JE 

GEEN MENSEN 

MEE. 



ge moeten doen. Die 
mensen kun je allemaal bij 
elkaar brengen. Misschien 
komen daar wel combina-
ties uit die in de loop van 
de jaren bij elkaar blijven 
en wie weet heel succes-
vol worden. 
 
De school blijft denk ik 
altijd op de tweede plaats, 
want ik kan wel leuk naar 
school gaan, maar als je 
geen geld hebt, kan je je 
op school bijvoorbeeld 
niet concentreren, omdat 
je honger hebt. Dan kan je 

geen broodje halen. Dan 
zat ik op de wc te kotsen. 
Ze wisten er thuis niet 
van. Mijn moeder, die 
werkte alleen maar  voor 
een minimumloon. Die 
hoeft het ook gewoon niet 
te weten. Als zij dat soort 
dingen weet, dan gaat zij 
alleen maar meer stres-
sen. Ik bedoel: zij heeft 
ook nog een leven. Dat 
soort dingen moet ikzelf 
ook oplossen. Op school 
merkten ze daar niets van. 
Die hoeven dat ook niet te 
weten. Dat is iets van je-

zelf. En een leerkracht 
zegt altijd al dat is het 
beste voor jou. Die gaan 
de richting van jouw leven 
bepalen. Zo zitten de lera-
ren van tegenwoordig wel 
in elkaar. 
 
Ik heb nu al een aardige 
greep op mijn leven. Ik 
ben tot bepaalde dingen 
beperkt. Zoals bijvoor-
beeld uitgaan. Heel soms. 
Ik denk drie keer per jaar 
en daar moet ik het mee 
doen. Andere jongeren 
zitten ook zo krap. Er zijn 

ben, als ze gewoon daar-
aan geld durven  uit te 
geven en durven risico's 
te nemen, dan zal alles er 
een stuk beter uitzien. 
Vaak is het probleem, dat 
er bij de gemeenten men-
sen zitten die er eigenlijk 
helemaal geen verstand 
van hebben. 

Dan zat ik op de wc te kotsen van de honger. 

Helpen iets op te zetten, dat risico nemen. 

Dan doe ik het maar met weinig. 
Leven met weinig geld: 
leven is een ander begrip, 
het heeft in principe wel te 
maken met geld, alleen 
leuk leven kan je wel een 
beetje zelf sturen. De 
vraag is wat ga je doen? 
Ga je jezelf bezittingen 
aansmeren, door ze te 
kopen? Of ga je met ie-
mand twee uur zitten pra-
ten en lachen. Veel men-
sen verdienen aan men-
sen.  

 
De regering verdient heel 
veel geld. Zij willen het 
liefste geen geld uitgeven. 
Maar als ze nou een keer-
tje de jongeren helpen zelf 
geld te verdienen, door 
niet bij Albert Heijn voor 
een minimumloontje te 
gaan werken van twee 
euro zoveel, maar hen 
helpen om zelf iets op te 
zetten, waar andere jon-
geren ook profijt van heb-

mensen die hebben zo 
krap gezeten maar die 
zoeken wel hun weg, als 
je begrijpt wat ik bedoel, 
om aan geld te komen. 
Maar in principe is dat wel 
profiteren van andere 
mensen, die daar wel voor 
gewerkt hebben. En daar 
hou ik niet echt van. Dat is 
niet mijn ding. Dan doe ik 
het maar met weinig. 
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Ik ben Katia Santos, ik 
ben 18 jaar, dit is mijn 
zoontje Dalencio, hij is 
één. Ik ben Kaapverdi-
aans. Ik ben een tiener-
moeder en ik woon in 
vrouwen opvang van Aro-
sa. Daar woon ik samen 
met nog 14 meiden. Ik 
was zwanger, ik had mijn 
kindje al gekregen, eigen-
lijk, toen dacht ik,  ik vind 
het te zwaar voor mijn 
moeder, want die heeft 
een uitkering. En naarma-
te ik 18 werd, werd de 
uitkering ook minder. Dan 

waren we daar met zijn 
tweetjes en ik dacht het 
moet anders kunnen. Ik 
ben gaan rondvragen, 
maar dat ging niet zo 
makkelijk. Dus ben ik 
eerst naar het Leger des 
Heils gegaan. Vanuit het 
Leger des Heils hebben 
ze mij daar geplaatst. 
Ik heb het ook niet echt 
breed. Ik heb schulden. 
Toen ik bevallen was, ben 
ik na drie maanden weer 
40 uur gaan werken. Full-
time, onregelmatig, acht 
uur per dag. Op een gege-

ven moment werd het ver-
moeiend, dan kwam ik 
thuis, en werd mijn kleine 
wakker. Geen slaap en de 
volgende dag weer wer-
ken. Het was een callcen-
ter werk. In ieder geval, ik 
werkte, maar ik raakte 
oververmoeid en ik ben 
ermee gekapt. Toen heb 
ik een uitkering aange-
vraagd in maart en die 
heb ik pas in augustus 
gekregen. Ja en dan moet 
je nagaan, alle rekeningen 
stapelen zich op en op 
een gegeven moment heb 

schulden ook afgelost. Ik 
krijg natuurlijk ook kinder-
toeslag en zorgtoeslag. 
Van dat geld gaat elke 
maand € 50 naar de 
schuldeisers. Van de rest 
van het geld ga ik met 
mijn zoontje iets leuks 
doen één dag in de 
maand een dag. 
Ik denk dat het over een 
jaar veel beter er uitziet. Ik 

schap, van alles wat jon-
geren bezighoudt nu. 
Daar doe ik dan  vrijwillig. 
Ik  heb het gevoel dat ik 
een beetje vast aan het 
lopen ben. Vandaar dat ik 
ook naar de Kredietbank 
ga. Ik heb een paar papie-
ren toegestuurd, dus bin-
nenkort zit ik bij de Kre-
dietbank. Dat is makkelij-
ker, dan worden mijn 

zet me er echt voor in. Ik 
vind het ook niet erg dat ik 
nu iets minder heb. Ik ben 
blij met wat ik nu heb. Ik 
kan tenminste eten, ik heb 
een dak boven mijn hoofd, 
ik eet gezond en hij ook. 
Natuurlijk wil ik dat het 
met ons veel beter gaat 
en daarom zet ik me nu in. 
Ik ga naar de Kredietbank 
en ik doe van alles en nog 

Katia 

Iets leuks doen één dag in de maand. 

Torenhoge schulden. 
volledige uitkering voor 
begeleid wonen, we beta-
len wel het volledige alsof 
we in een eigen huis zou-
den wonen. Daarbij krij-
gen we geen huurtoeslag, 
eigenlijk onzinnig. Daar-
door hou ik ook minder 
geld over. 
Ik  heb een eigen kamer 
met mijn zoontje. Met een 
wasbak, een bed, een 
bureau en een televisie. 
een ledikant, en voor de 

rest deel ik alles. We heb-
ben nu een activiteitenbe-
geleidster, Carrie. Met 
haar ben ik naar Stanvas-
te radio geweest, de mi-
granten omroep, we heb-
ben daar een idee op tafel 
gelegd. Nu ben ik een ra-
dioprogramma begonnen 
voor jongeren, zeg maar. 
En elke keer bespreken 
we iets nieuws, hetzij uit-
keringen, hetzij stichtin-
gen, hetzij tienermoeder-

je torenhoge schulden die 
je niet kan afbetalen. En 
mijn inkomen ging in één 
keer weg. Nog steeds. En 
je houdt in feite weinig 
voor jezelf over. 
Ik krijg nu wekelijks € 15. 
Dat is het eigenlijk wel. Zij 
vinden het belangrijk dat 
ik de huur daar betaal. De  
kost en inwoning is bijna € 
600 per maand. En dat is 
echt duur als je gaat kij-
ken, want wij krijgen geen 
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wat om mezelf bezig te 
houden en mijn zoontje 
gelukkig te houden.  
Jong en arm te zijn doet 
me pijn. Omdat armoede 
me zo diep raken. Er zijn 
zoveel mensen die zoveel 
geld uitgeven en niet 
doorhebben dat andere 
mensen in de wereld met 
een euro al blij zouden 
zijn om even een pistoletje 
te kopen met kaas, of iets 
anders. En vooral jonge-
ren, ik vind dat jongeren 
de kans moeten hebben 
om hun toekomst op te 

bouwen, zonder erbij na te 
denken van ik kan de tram 
niet pakken. Want ik heb 
geen geld. 
Mij gebeurt dat soms ook. 
Ik woon nu helemaal in 
Hillegersberg, al mijn acti-
viteiten en mijn moeder 
zijn hier, in West. Dat is € 
2,40 heen en weer is to-
taal € 4,80. De OV chip-
kaart heb ik ook gepro-
beerd, dat is veel te duur 
allemaal. En soms moet ik 
gewoon thuisblijven, dan 
kan ik nergens heen. 

Van het jongerenjaar dit 
jaar in Rotterdam merk ik 
vrij weinig. Ik zie wel dat 
er van alles gebeurt, op-
tredens en van alles, maar 
ik heb daar weinig aan. 
Als nu het jongerenjaar 
andere groepen aanpakte 
als jongeren die alleen op 
school zitten, maar ook de 
jongeren die problemen 
hebben, dan zou ik zeg-
gen, dan heb ik er wat 
aan. Voor mij is het geen 
volledig jongerenjaar. 
Je zou gewoon een brief 
moeten schrijven naar 

nu gaat lukken, ik heb een 
mooie zoon, hij is mijn 
drijfveer. Iemand waar-
voor ik alles zou willen 
doen. Geluk komt er zeker 
wel. 
Ik zou vooral aan de jon-
geren die het moeilijk heb-
ben willen zeggen: het is 
moeilijk, maar geeft niet 
op, hou het hoofd om-
hoog, want het komt echt 

ben ik echt gelukkig. En ik 
wil weten hoe dat voelt, 
dat is echt een droom van 
mij. Ik wil streven naar 
geluk. Ook als kind was ik 
niet echt gelukkig. Er wa-
ren echt veel gezinspro-
blemen, althans van wat ik 
mij ervan kan herinneren. 
Geweld, agressie, mis-
bruik, teveel om op te 
noemen. Ik denk dat het 

goed. Als jij het maar wilt, 
dan komt het goed. 
 

Jong en arm zijn doet me pijn. 

Hou het hoofd omhoog, want het komt echt goed. 

Mijn droom is om uiteindelijk gelukkig te zijn. 
hobby, een ambitie. Maar 
het is lastig omdat dat 
tegen de jongeren te zeg-
gen die weinig te makken 
heeft. 
Ik ben ingeschreven voor 
een opleiding. Daarmee 
ga ik als het goed is in 
oktober beginnen en dat is 
fijn. En dat is secretarieel 
administratief medewerk-
ster, bij Albeda, drie jaar. 
Er is veel vraag naar. Be-
taald door studiefinancie-

ring en door mij. Ik weet 
niet hoe ik dat nog ga 
doen. Maar ik heb mijn 
school niet af kunnen ma-
ken. Ik wil wel iets berei-
ken in het leven, toch wel. 
Ik heb gewerkt, ik heb een 
uitkering gehad en nu de 
school weer. 
Mijn droom is om uiteinde-
lijk gelukkig te zijn. Geluk 
heb ik nooit echt gekend. 
Ik heb nooit een dag ge-
had van dat ik dacht nu 

burgemeester Aboutaleb. 
Want ze hebben volgens 
mij 60 miljoen uitgegeven 
en hadden met dat geld 
goede dingen kunnen 
doen. Er zijn genoeg jon-
geren die willen met een 
fotograaf duo zijn, een 
zanger duo zijn, maar er 
zijn ook jongeren die an-
dere dingen aan hun 
hoofd hebben. Dan dat 
soort dingen. Ik begrijp dat 
ze willen stimuleren: een 
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wordt dan effectief tegen-
gegaan, want alleen af-
spraken maken met wo-
ningcorporaties en nuts-
bedrijven werkt onvol-
doende. Leefbaar Rotter-
dam vindt dat ook com-
merciële instellingen, zo-
als grote postorderbedrij-
ven en telefoonaanbie-
ders, niet zomaar meer 
hun producten mogen ver-
kopen aan mensen met 
schulden. Als deze instel-
lingen hier toch mee door-
gaan verliezen ze, wat 
ons betreft, het recht om 
de schulden te innen. 
 
PvdA 
Armoede en schulden 
Teveel mensen leven in 
armoede en hebben pro-
blematische schulden. De 
gemeente moet deze 
groep volgens de PvdA 
Rotterdam ondersteunen 
door contacten met wo-
ningbouwcorporaties en 
energiebedrijven te leggen 
en door ervoor te zorgen 
dat iedereen gebruik kan 
maken van beschikbare 
hulpregelingen. Een for-
mulierenbrigade helpt 
mensen met de papierwin-
kel. Fraude met uitkerin-
gen wordt tegelijkertijd 
keihard aangepakt. Men-
sen die langdurig onder 
de armoedegrens leven, 
krijgen een financiële te-
gemoetkoming. 
 
SP 
Armoede 
Te veel Rotterdammers 
behoren tot de armsten 
van Nederland. Ongeveer 
61.000 huishoudens (22 

Vervolg van pagina 2 
 
betrouwbaar en vriendelijk 
zijn. Tegelijkertijd zeggen 
wij - juist vanuit onze soci-
ale bewogenheid! - dat 
teveel mensen aan de 
zijlijn staan, omdat dat de 
makkelijkste weg is. Daar 
moet nodig een einde aan 
komen. Wij zeggen eerlijk: 
voor die mensen moet 
Rotterdam een minder 
leuke stad worden. De 
makkelijkste weg is niet 
altijd de beste weg, en 
helpen is geen pamperen. 
Voedselbank, ja 
Een paar jaar geleden nog 
maar, wisten de linkse 
partijen niet hoe snel ze 
hun schande uit moesten 
spreken over het bestaan 
van voedselbanken. Toen 
deze partijen eenmaal op 
het pluche zaten, hebben 
we niets meer teruggezien 
van hun morele veront-
waardiging. Leefbaar Rot-
terdam vindt voedselban-
ken een mooi voorbeeld 
van een particulier initia-
tief dat de ruimte dient te 
krijgen. Het vergroot de 
maatschappelijke betrok-
kenheid, zorgt dat voedsel 
niet onnodig wordt wegge-
gooid en helpt mensen die 
anders buiten de boot val-
len. 
Schulden? Dan een men-
tor 
Huishoudens met proble-
matische schulden moe-
ten strak, één op één, be-
geleid worden. Dit kan 
vaak heel goed een fami-
lielid of bekende zijn. Het 
(verder) opbouwen van 
problematische schulden 

procent) hebben een laag 
inkomen, dat wil zeggen 
een inkomen tot 110 pro-
cent van het sociaal mini-
mum. De jarenlange be-
zuinigingspolitiek uit Den 
Haag is daar mede oor-
zaak van. Vele duizenden 
Rotterdammers zijn afhan-
kelijk van de Voedsel-
bank, en steeds meer ge-
zinnen zitten met torenho-
ge schulden. Meer dan 
30.000 Rotterdammers 
hebben een bijstandsuit-
kering en nog eens vele 
duizenden hebben een 
zeer laag betaalde baan. 
Door de economische cri-
sis zullen nog meer Rot-
terdammers in de proble-
men raken. Vooral eenou-
dergezinnen en ouderen 
met alleen AOW of een 
AOW-gat hebben het nu 
al erg moeilijk. 
De afgelopen jaren zijn 
een aantal zaken in Rot-
terdam verbeterd. Op aan-
dringen van de SP is er 
een prima collectieve ziek-
tekostenverzekering voor 
de minima gekomen, zon-
der eigen risico. De ge-
meente spoort nu Rotter-
dammers met een 'AOW-
gat' op en zorgt dat ze een 
aanvulling krijgen. En de 
schuldhulpverlening via de 
Kredietbank is de afgelo-
pen jaren professioneler 
geworden – al zijn de 
wachttijden nog veel te 
lang en wordt nog niet 
iedereen goed geholpen. 
 
VVD 
(Het woord armoede komt 
niet voor in de verkie-
zingskrant van de VVD) 

ARMOEDE IN DE VERKIEZINGSPROGRAMMA’S Stichting RoSA! 

Secretariaat (p/a KSA) 

Hang 7 

3011GG Rotterdam 

Telefoon: (010) 466 67 22  

Fax: (010) 466 67 14 

E-mail: mail@rosarotterdam.nl  

Op internet: 

www.rosarotterdam.nl 

In 2020 Rotterdam armoedevrij, te beginnen vanaf vandaag. 

R O S A ! ,  N E T W E R K  T E G E N  A R M O E D E  

RoSA! 

In RoSA! werken onder 
andere samen: 
 
Armoede Platform 
Prins Alexander 
CMO/stimulans 
GCW 
Mara 
KSA 
 
Stichting Vluchtelingen 
Organisaties Rijnmond 
 
FNV AbvaKabo 
FNV AFMP 
FNV AOB 
FNV Bondgenoten 
FNV Bouw 
FNV Kiem 
 
Allochtone Vrouwen  
tegen verarming 
Arme kant Zuid-Holland 
ATD Vierde wereld 
Basisberaad 
Cliëntenraden Rotterdam 
CNV 
Leger des Heils 
Pameijer 
PBR 
Sonor 
Stichting de Heuvel 
Stichting Leergeld 
Stichting Mee 
 
Ervaringsdeskundigen  
en Vrijwilligers. 
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