
Stilstaan bij armoede… ook in België 
 
Een grote misvatting: In België bezit iedereen toch een gsm, kan genieten van 
een vakantie, en heeft een dak boven het hoofd? 
 
Morgen is het de Internationale dag voor de uitroeiing van armoede. Overal in de 
wereld vinden activiteiten plaats, waaronder het evenement van ATD Vierde 
Wereld bij de Gedenksteen voor Slachtoffers van Armoede bij het Europees 
Parlement in Brussel. Honderd jongeren uit verschillende Europese landen 
brengen een boodschap aan burgers en politici.  
  
De eerste beelden die zo’n dag oproepen zijn de beelden die je dagelijks via de 
TV voorgeschoteld krijgt. Dat kan variëren van de door natuurrampen geteisterde 
landen Haiti en Pakistan tot aan de schrijnende toestanden in Bangladesh, Niger 
of Burkina Faso. Ellende genoeg op de wereld, waarvoor één internationale dag 
van bezinning – hoe belangrijk ook – toch echt onvoldoende is.  
 
Maar er is ook armoede dichter bij huis. Weliswaar niet in de omvang van de 
landen die ik zojuist noemde, maar toch: armoede. Als Belg sta je daar minder 
snel bij stil. Hier bezit iedereen toch een gsm, kan genieten van een vakantie, en 
heeft een dak boven het hoofd?  

 
Dat is echter te gemakkelijk beredeneerd. De 
meeste Belgen mogen het dan wel goed 
hebben, net zoals in de rest van Europa, maar 
wat veel niet weten is dat er ook in België veel 
(verborgen) armoede is. Je ziet het misschien 
niet op TV, of op straat, op je werk, of op 
school, maar de statistieken liegen er niet om. 
In ons land alleen leven zo’n 1,6 miljoen 
mensen onder de armoedegrens. Dat is zo’n 
15 procent van de bevolking! Daarnaast zijn er 
meer dan 17.000 mensen dakloos en doen 

meer dan 100.000 personen jaarlijks een beroep op één van de negen 
voedselbanken. En armoede leidt tot sociale uitsluiting en achterstelling. Meer 
dan de helft van de laagopgeleide Belgen heeft bijvoorbeeld nog nooit internet 
gebruikt, omdat zij zich geen computer kunnen veroorloven. Ook blijkt nog eens 
uit cijfers dat mensen met een lagere sociale status vaak in slechtere gezondheid 
verkeren.  
 
In Europa zijn de statistieken nog wat schrijnender: bijna 84 miljoen Europeanen 
– zo’n 17 procent – leven op de rand van de armoedegrens. Een op de tien 
Europeanen leeft in een huishouden waar niemand werkt. En ongeveer 19 miljoen 
kinderen leven met de dreiging van armoede. Uiteraard zijn deze cijfers niet te 
vergelijken met die van landen waar extreme armoede heerst. Moeten we 
daarom onze ogen sluiten voor armoede in Europa? In België? Natuurlijk niet: 
elke armoede onaanvaardbaar! 



 
Dit jaar staat Europa stil bij deze verborgen – en soms ook minder verborgen – 
armoede en sociale uitsluiting. Allerlei initiatieven door heel Europa dienen om 
bewustwording te creëren, maar ook om de politiek te mobiliseren en concreet 
mensen die in armoede leven te helpen.  
 
Als nationaal ambassadrice van dit Europees Jaar maak ik het allemaal van 
dichtbij mee: vorige maand bakte ik brood met en voor de bewoners van de 
Brusselse wijk De Marollen om een statement te maken voor 'broodnodige’ 
verandering. Deze maand deed ik mee aan een workshopdag voor 400 vrouwen 
die tegen de armoedegrens leven. Wat me opviel was de wil van de vrouwen om 
te vechten voor een beter leven. Het is aan de politiek, maar ook aan ons Belgen 
als individu, om zulke sterke mensen de handvatten aan te reiken die ze nodig 
hebben om hierin te slagen.  

Op het vlak van sensibilisatie is volgens mij nog veel vooruitgang mogelijk. Al wie 
op het eind van de maand niet hoeft te rekenen of hij nog een basisproduct kan 
aanschaffen, zou moeten beseffen dat hij zich gelukkig mag prijzen. Ik merk dat 
als ik 's avonds naar de automaat ga, om bijvoorbeeld nog een pot mayonaise te 
kopen. Er zijn dan altijd mensen die me om het wisselgeld vragen, wat ik hen 
vaak ook geef - sommigen hebben het gewoon minder makkelijk.  

Iedereen kan zelf actie ondernemen. Meld je bij een sociale buurtvereniging aan, 
word vrijwilliger, of knoop gewoon eens een gesprek aan met de dakloze waar je 
elke dag langsloopt. Als iedereen iemand in zijn omgeving structureel probeert te 
helpen dan zijn we al een paar stappen verder en dan komt de zorg en de hulp 
van binnenuit. En kunnen we geen nationale ‘garage sale’ houden van spullen 
die we toch niet nodig hebben, om zo geld op te brengen voor mensen voor wie 
het al moeilijk is om basisproducten aan te schaffen? Ik doe mee! 
 
Dus laten we de armen uit de mouwen steken, en geen dag, geen jaar, maar 
continu strijden tegen armoede, waar dan ook!  
 
Roos van Acker 
Nationaal ambassadrice van het Europees Jaar van de bestrijding van armoede 
en sociale uitsluiting 
 
Links:  
http://www.2010againstpoverty.eu 
www.atd-vierdewereld.be. 


