Lesmateriaal Armoede
In Nederland groeien honderdduizenden kinderen op in armoede. Dat is onbestaanbaar in een rijk en welvarend
land als Nederland. Ondanks alle inspanningen lukt het ons nog niet om dit aantal terug te dringen en deze
kinderen volwaardig te laten meedoen aan de samenleving. Is het dan niet logisch om naar de ideeën van
kinderen te luisteren? Immers: zij weten als geen ander wat hun leeftijdsgenoten nodig hebben voor een fijn en
gelukkig leven. In vijf gemeenten hebben kinderen dat gedaan. Eén van de concrete aanbevelingen was: maak
dit thema beter bespreekbaar in de klas via een lespakket.

Drie belangrijke inzichten
Uit de Raden van Kinderen in de vijf gemeenten kwamen drie
belangrijke inzichten naar voren:
1.

2.

3.

Schaamte is groot. De kinderen wijzen erop dat veel oplossingen
effectief zijn als je weet wie de persoon in armoede is en diegene
ook echt geholpen wil worden. Maar voordat dit zover is, moet je
begrip kweken voor de problematiek van armoede in Nederland,
de schaamte van de mensen overwinnen en het vertrouwen
hebben van de doelgroep.
Meedoen telt. Naast primaire basisbehoeften moet het accent
volgens de kinderen liggen op het voorkomen van sociale
uitsluiting. De kinderen hebben nagedacht over essentiële zaken
die kinderen nodig hebben voor een goed leven. Het belangrijkste
inzicht van de kinderen is dat ze heel goed snappen dat het niet
alleen gaat over producten. Die zijn noodzakelijk, maar kinderen
willen simpelweg niet buitengesloten worden.
Iedereen moet helpen. En last but not least: wat je ook doet, waar
je ook vandaan komt, wat je ook gelooft; iedereen moet helpen
en samenwerken. De politiek, vrijwilligers, goede doelen,
gemeenten, ziekenhuizen, de Kindertelefoon, bedrijven. Zorg dat
niemand door regels buiten de boot valt.

Concreet advies: lesmateriaal
We kunnen de drie inzichten vertalen naar één concreet
product: lesmateriaal voor basisscholen. Het lespakket is
bedoeld voor alle kinderen, dus ook voor kinderen die zelf
niet in armoede leven, zodat iedereen erover kan lezen en
opdrachten kan doen. Daarnaast is het lespakket bedoeld
voor de leerkracht, zodat hij/zij erover kan uitleggen en
concreet handelingsperspectief krijgt om zijn/haar
leerlingen te helpen.
Dit lesmateriaal is tot stand gekomen dankzij AFAS
Foundation. Dit lesmateriaal is ontstaan in co-creatie met
kinderen.

Aan de slag met armoede
werkboekje groep 7/8
Voor elke leerling is er een eigen werkboekje van 16 pagina’s met
weetjes, opdrachten, verhalen en interviews. Onder andere
profvoetballer Memphis Depay en Akwasi vertellen over hoe zij
opgroeien in armoede hebben ervaren. De leerlingen krijgen handige
tips voor wat je met weinig geld kunt doen en vooral: hoe je elkaar kunt
helpen!

Meer informatie en bestellen lesmateriaal voor uw school en/of
in uw gemeente: aandeslagmetarmoede.nl

