
Armoede niet langer stilhouden 
Roos Van Acker spreekt 

 
Ambassadrice Roos van Acker is van alle markten thuis. Op haar verschillende 
reizen kwam ze in aanraking met diverse problematieken. Maar tot haar 
consternatie moeten ook veel Europeanen in povere omstandigheden zien te 
overleven. Vlak onder onze ogen. Soms is het ook een kwestie van armoede te 
wíllen zien. Voor Roos is het Europees Jaar 2010 tegen Armoede en Sociale 
Uitsluiting een goed middel om onwetendheid over armoede uit de wereld te 
helpen. Een open gesprek over reizen als eyeopener, Belgische 
armoedeproblematiek, en de precaire positie van moeders. 
  
-Dag, Roos! Voor je televisieopdrachten heb je ongeveer de hele wereld 
rondgetoerd. Op verschillende reizen werd je met armoede geconfronteerd.  
 
Roos Van Acker: “Als kind had ik al de drang om de wijde wereld in te trekken. 
Dankzij televisieprogramma’s als Expeditie Robinson en Peking Express kon ik 
die droom waarmaken en mezelf cultureel verrijken. En vooral door Peking 
Express werd ik ook geconfronteerd met de harde realiteit in de landen van de 
derde wereld. Eens je hier middenin staat, kom je tot het besef dat je voorheen 
toch wat blind was voor deze problematiek. Wanneer je deze thematiek in het 
journaal voorbij ziet komen, glijdt dit makkelijker van je af dan wanneer je met je 
neus op de trieste feiten wordt gedrukt.” 
 
- Kijk je hierdoor op een andere manier naar de Belgische 
armoedeproblematiek? 
 
Roos Van Acker: “Wanneer ik na mijn reizen opnieuw in België aankwam, drong 
het tot mij door dat ook de Europese samenlevingen nog lang niet armoedevrij 
zijn. In die zin waren mijn ervaringen in het buitenland een echte eyeopener.” 
 
-Is er een bepaald armoede-aspect dat je het meest aan het hart ligt? 
 
Roos Van Acker: De zwakke positie van alleenstaande moeders. Zoals ik in 
Zuid-Amerika vaak heb gezien, krijgen vrouwen met kinderen het – door 
allerhande maatschappelijke mechanismen – bijzonder lastig om de eindjes aan 
elkaar te knopen eens de man het huishouden verlaat. 
 



 
 
-Denk je dat de gemiddelde Belg zich bewust is van de aanwezige armoede en 
sociale uitsluiting in het land? 
 
Roos Van Acker: “Op het vlak van sensibilisatie is volgens mij nog veel 
vooruitgang mogelijk. Al wie op het eind van de maand geen rekening hoeft te 
houden met de kostprijs van een basisproduct, mag zich gelukkig prijzen. Veel 
mensen in armoede dragen daarenboven nog een enorm schaamtegevoel met 
zich mee. Met zijn allen kunnen we de boodschap uitdragen dat uitsluiting 
omwille van armoede niet door de beugel kan.” 



 
-Vandaar je engagement om als ambassadrice van het Europees Jaar tegen 
Armoede en Sociale Uitsluiting op te treden. 
 
Roos Van Acker: “Absoluut! Niet alleen zoeken veel mensen in Europa nog 
steeds onderdak in trein- en metrostations. Er is ook nog bijzonder veel 
zogeheten “stille armoede”. In België loopt één op zeven een armoederisico op 
basis van inkomen. Dat zijn ongeveer 1.520.000 inwoners. We kunnen dit niet 
luid genoeg van de daken schreeuwen. Het Europees Jaar 2010 tegen Armoede 
en Sociale Uitsluiting is hiervoor het ideale platform.” 
 
 
 
 
 


