
5-jarig bestaan 

SSSWW viert 5-jarig bestaan. 

“Het niet gewenste lustrum”, zo werd onze viering aangekondigd en dat roept 

meteen vragen op en dat is ook onze bedoeling.      

Vijf jaar geleden begon het Sociaal Steunpunt met haar activiteiten in de hoop 

dat deze van tijdeli jke aard zouden zijn, in de hoop dat de sociale wetgeving 

verbeterd zou worden, in de hoop dat er minder werkloosheid zou zijn, in de 

hoop dat er minder scheidingen zouden zijn, met alle gevolgen van dien, in de 

hoop dat er minder verslaafden zouden zijn, in de hoop dat er minder psychisch 

zieken zouden zijn, in de hoop dat er minder pechvogels zouden zijn, in de hoop 

dat ….veel zich ten goede zou keren…  

Valse hoop helaas. En over 5 jaar? Dan moeten er vanuit Den Haag totaal andere 

geluiden komen dan die wij nu horen.  

In de afgelopen vijf jaar hebben we veel kunnen betekenen voor onze 

medemens. Als ik de jaarverslagen bekijk, dan kan ik met recht trots op onze 

organisatie zijn. Heel wat mensen hebben we blij kunnen maken met een 

helpende hand, met geld, met goederen, met de juiste doorverwijzingen met 

bemiddelingen: een mooie aanvulling op de inspanningen van de reguliere 

instellingen. Verschil met de professionele hulpverlening is dat de drempel wat 

lager is en dat bij ons tijd geen geld kost.  

En daarnaast is de voedselbank een belangrijke tak van ons werk. Honderden 

mensen zijn in- en uitgelopen met een vaak rijkgevulde tas, een mooie 

weekaanvulling als je maar €45 per week te besteden hebt. We zijn in dit 

opzicht veel dank verschuldigd aan enkele plaatseli jke supermarkten, aan enkele 

bakkers en aan een groente- en fruitleverancier.  

Ook zorgen incidentele acties van bedrijven of instellingen soms voor een 

aangename verrassing. Momenteel is men bezig met een geweldig initiatief voor 

5 december, waarbij de voedselbankklanten en hun kinderen groots in het 

zonnetje worden gezet.  

In 5 jaar tijd zaten wij op 3 locaties, prettige ruimten waar we ons thuis voelden. 

Helaas werd de eerste locatie, Steunpunt West, opgeheven, de tweede Het rode 

Kruisgebouw werd te klein en in de derde bevinden wij ons nu.’t Kreil, een heel 

plezierig werkterrein.  



Onze werkzaamheden hebben zich uitgebreid. Nadat we aanvankelijk druk waren 

met het opstellen van allerlei protocollen, belangrijk om een organisatie goed te 

laten verlopen, gingen we vervolgens aan de slag met nieuwe plannen. Hoe 

kunnen we de minima tegemoet komen met iets extra’s?  

Dat is gelukt in de vorm van uitgifte van toegangskaarten voor de bioscoop, voor 

het Sevink Avonturenpark en voor zwembadarrangementen. Voor de 

volwassenen zijn er eens per jaar cadeaubonnen, zodat men zichzelf eens iets 

kan verwennen. Ook worden de kinderen van de minima met Sinterklaas verrast 

met een cadeau. Sinds enkele maanden delen wij cadeauboxen uit aan de ouders 

van kinderen die jarig zijn. Met deze box kan elke kinderverjaardag op een 

gezellige manier worden gevierd, op crèche, school en thuis. Kinderen moeten 

immers geen dupe worden van de slechte financiële situatie van hun ouders? 

Hoe voelt het om buitengesloten te worden en wie voelt dat nie t beter aan dan 

een kind? 

Het springkussen bij het AZC geeft jaarlijks de kinderen daar een onvergetelijk 

weekend. Tevens stellen we minima-kinderen in de gelegenheid om Winkiestad 

te bezoeken. 

Dank aan instellingen als Caritas en de Diaconie die ons financieel in staat 

stellen om dit geweldige werk te doen.  

Veel goede contacten hebben gelegd met velerlei instellingen zoals de Sociale 

Dienst,  Humanitas, Hier, Leger des Heils, GGNet, Sensire, Sta dsbank enz.  

Eigenlijk draait alles om armoede, wat is armoede? Armoede is wanneer mensen 

om financiële redenen niet in staat zijn om dingen te kopen of te doen die in 

onze samenleving gebruikelijk of minimaal aanvaarbaar zijn.  

In artikel 25 van de Mensenrechten (1948) staat: Een ieder heeft recht op een 

levensstandaard die hoog genoeg is voor de gezondheid en het welzijn van zijn 

gezin(waaronder: voeding, kleding, huisvesting en geneeskundige verzorging en 

de noodzakelijke sociale diensten (ziekte, werkloo sheid, invaliditeit).  

Onlangs hield het weekblad Margriet een geld -enquête onder 500 lezers en de 

uitslag is alarmerend: 54 % gaf aan ’s nachts wakker te liggen en te piekeren 

over geldproblemen. Daaruit blijkt dat de economische crisis steeds 

merkbaarder wordt voor heel veel mensen in Nederland. De een heeft geen 

werk meer, de ander moet zijn huis verkopen en een derde kan zijn schulden 

niet meer afbetalen. Het is een pijnlijke realiteit. Voor velen is het leven een 

rekensom aan het worden waarvan de uitkomst onzeker blijft.  



Toevalligerwijs is de week van 25 november tot 2 december uitgeroepen als de 

week van de armoede, onder de naam “Hoezo armoede”? Veel radio - en t.v. 

programma’s brengen die week indringende en hoopgevende verhalen over dit 

urgente onderwerp. De week is een onderdeel van het internationale project 

“Why poverty”, waaraan ruim 70 landen meedoen. Ook wij leverden een 

bijdrage aan een radio-programma op Radio 5.  

Hoe ziet de toekomst eruit van het Steunpunt: we weten het niet. Winterswijk is 

relatief gezien een arme gemeente. De gemeente moet alle zeilen bijzetten om 

een oplossing te zoeken voor het ontoereikend  budget voor de bijzonder 

bijstand en het minimabeleid  

Hoe groot is de schaamte om aan te kloppen voor hulp? Hoe groot is die stille 

armoede? Hoe staat het met het aantal werkende armen? Hoe sporen wij deze 

groep op, zodat we hun situatie enigszins kunnen verlichten? Vragen waar we 

helaas geen antwoord op kunnen vinden.  

Tijdens onze lustrumviering op 16 november j.l. gaf Dr. René Gabriël s, werkzaam 

aan de universiteit van Maastricht en gespecialiseerd in armoedevraagstukken, 

een boeiende lezing over met name “stille armoede”. Hij benadrukte hoe groot 

de aantasting van het zelfrespect van arme mensen is. Schaamte speelt een hele 

grote rol. Daarnaast zijn er de vele vooroordelen van de niet -arme, die getuigen 

van weinig respect naar de arme. Tenslotte speelt de politiek een grote rol: 

eigen falen etaleren schaadt immers. De beelden die over de minima worden 

gevormd doen geen recht aan de werkelijkheid, zijn vaak vernederend en 

getuigen geenszins van solidariteit met hun lot. We zullen de koek eerlijker 

moeten verdelen en dat lukt alleen als we (hulpverleners) vertrouwen uitstralen 

en op lokaal niveau een netwerk van perspectieven creëren, wel iswaar hulp 

onder luid, aldus de heer Gabriëls.  

In het Koningin  Beatrix-ziekenhuis is in de komende tijd de tentoonstelling 

“Onzeker bestaan”, leven aan de rafelrand van de arbeidsmarkt te zien. Deze 

prachtige tentoonstelling van het FNV laat twintig port retten zien van 

“werkende armen”: mensen die hard werken en desondanks de eindjes 

nauwelijks aan elkaar weten te knopen. Met deze tentoonstelling vragen we 

aandacht voor de positie van werknemers en zelfstandigen met een krap 

inkomen, veelal alleenstaande ouders, vooral moeders. Het is zeker de moeite 

waard om deze te bezichtigen (poli 8)  

                                                                                          Bestuur Sociaal 

Steunpunt Winterswijk  



  

  

 

   

   

  

  

 


