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Korte omschrijving
Op een actieve manier (door een bolletje wol te werpen naar elkaar) wordt duidelijk
hoezeer de verschillende levensdomeinen met elkaar verbonden zijn en hoe
mogelijke moeilijkheden op die levensdomeinen elkaar versterken en elkaar
onlosmakelijk verbinden.

Thema: Armoede algemeen – kringloop armoede
Soort: Brainstorm en interactieve theorievorming
Doelstelling: De deelnemers hebben inzicht in de kringloop van
armoede en hoe die tot stand komt.
Complexiteit: Vanaf 14 jaar
Groepsgrootte: 15-25 personen
Duur: 50 minuten
Materiaal: 3 witte etiketten per deelnemer, een stift per deelnemer, een
bolletje wol (in armoedekoffer), een A4-kopie van verschillende
armoedethema’s (zie cd-rom), armoedelinks (zie cd-rom)
Voorbereiding: Hang de A4-kopies van de armoedethema’s verspreid
in het lokaal.

Aanpak
Het armoedeweb valt uiteen in drie fases.

Fase 1: brainstorm
 Deelnemers brainstormen individueel over allerlei woorden, feiten of
beschrijvingen die te maken hebben met armoede (oorzaken, gevolgen,
gebeurtenissen of situaties, allerlei factoren, …). Dit noemen we ‘armoedelinks’.
 Deelnemers proberen een armoedelink te vinden uit drie verschillende
armoedethema’s, die in het lokaal worden opgehangen. Ook andere
armoedelinks, die niet onder deze thema’s horen, zijn welkom.
 De deelnemers schrijven elk hun drie armoedelinks op een etiket en plakken de
drie etiketten op zich.
 Hiervoor krijgen de deelnemers 10’ de tijd.

Fase 2: het armoedeweb
 De deelnemers verspreiden zich in het lokaal.
 Eén deelnemer houdt een bolletje wol vast en roept één van zijn drie
armoedelinks (vb. werkloosheid).
 Als een andere deelnemer een verband ziet tussen de geroepen armoedelink en
één van zijn armoedelinks, reageert hij door zijn armoedelink te roepen. De eerste
gooit naar de deelnemer die gereageerd heeft.
 Vervolgens legt de deelnemer die het bolletje wol vangt, het verband uit tussen
de twee armoedelinks aan de hand van een voorbeeld. (vb. werkloosheid en

schulden: als je werkloos bent en je wil toch je vroegere levensstijl aanhouden,
ga je lenen en met een schuldenlast geconfronteerd worden als je je lening door
langdurige werkloosheid niet kan terugbetalen).
 Op die manier wordt telkens een nieuwe armoedelink geroepen.
 Het is mogelijk dat sommige armoedelinks meermaals voorkomen. Dan moeten
de deelnemers proberen om zoveel mogelijk andere verbanden of voorbeelden te
zoeken.
 Het web is gevormd als alle armoedelinks aan bod zijn gekomen.

Fase 3: nabespreking
 Zijn alle aspecten die met armoede te maken hebben aan bod gekomen in deze
workshop? Ken je er nog andere? Waar zou je ze plaatsen in het web?
 Wat kan je vaststellen na deze workshop ? Waarom is er een web ontstaan ? Wat
is de belangrijkste conclusie ? (omdat armoede in veel aspecten met elkaar
samenhangt, het één brengt het ander met zich mee, armoede is een cirkel waar
je moeilijk uitgeraakt, kinderen die in arme gezinnen geboren worden, komen later
meestal ook in de armoede terecht, verwijzen naar de term generatie-armoede,
…)
 Wat is het gevolg hiervan ? (moeilijk om uit de armoedecirkel te geraken als je er
één keer mee te maken hebt gehad omdat zoveel factoren met elkaar
samenhangen) Als je aan één draadje trekt bewegen de andere draadjes ook
mee. Het ene beïnvloedt het andere.
 Wat zijn de belangrijkste aspecten die bijdragen tot armoede ?
 Wat zou jij als eerste veranderen bij mensen die in armoede leven ?
 Ken je mensen in je omgeving die in armoede leven ?
 Hoe ga je er mee om ?
 Hoe wordt er in de klas omgegaan met kinderen of jongeren uit kansarme
gezinnen ?
 Krijgen zij kansen ?
 Hoe zou je jezelf voelen als je arm zou zijn ? Wat zou jij eraan doen ? Hoe zou je
ermee omgaan?
 Ken je organisaties in België die zich bezighouden met kansarmoede bij ons ?
Ken je initiatieven, campagnes of acties om kansarmen te helpen ?
 Wat kan er zoal gedaan worden voor de armen bij ons?
 Wat kunnen we zelf doen ?

Voorbeelden van armoedethema’s en armoedelinks
Onderwijs
Leerproblemen, negatief zelfbeeld, niet op schoolreis kunnen gaan, BSO, geen PC
thuis, andere leefwereld, spijbelen, geen hulp bij huiswerk, andere woordenschat,
andere taal, weinig vrienden, vooroordelen, geen schoolgerief, geen diploma, dropout, ongelijke kansen, geen plaats thuis voor huiswerk, er niet bijhoren, …
Huisvesting
Krotwoning, achtergestelde buurt, kleine woning, sociale woning, geen verwarming,
elektriciteit afgesloten, uit huis gezet worden, veel verhuizen, gebrek aan sanitair,
ongezonde vochtige woningen, veel lawaai, weinig hygiëne, gebrek aan ruimte, geen
tuin, …

Gezin
Echtscheiding, alleenstaande moeder, geen kinderopvang, veel ruzie,
drankprobleem, mishandeling, plaatsgebrek, veel kinderen, plaatsing van de
kinderen, jonge moeders, ongewenste zwangerschap, ouders zijn analfabeet,
jeugddelinquentie, …
Werk
Werkloosheid, handenarbeid, laag loon, ontslag, interimjobs, werkonzekerheid,
discriminatie op het werk, …
Geld
Laag inkomen, leefloon, OCMW, schulden, kinderbijslag, werkloosheidsuitkering,
geldgebrek, budgetplanning, geen zakgeld, …
Ontspanning
Geen vakanties, geen geld voor ontspanning, geen cultuur, slechte buurt om buiten
te spelen, stress, rondhangen op straat, …
Gezondheid
Geen geld voor ziekteverzekering, geen geld voor de dokter, geen geld voor
medicijnen, ongezonde voeding, vaak ziek, slechte verzorging, slechte hygiëne, …

