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Kerst

Kansarmoede de wereld uit

De feestdagen met kerstdiners, mooi
versierde bomen en cadeaus staan
voor de deur. Voor veel gezinnen en
alleenstaanden in en rondom Roosendaal is dit niets meer dan een droom.
Er is geen geld voor. Voor deze gezinnen maken wij ons sterk. We willen een
stad zijn waar iedereen mee kan doen
en niemand wordt uitgesloten. Zo zijn
er regelingen voor mensen die minder
goed kunnen rondkomen. Kijk op de
achterpagina van dit krantje.
Daarnaast zijn er vrijwilligers die zich
inzetten voor mensen die wel een
steuntje in de rug kunnen gebruiken.
Je leest in deze uitgave over het

Martin Kalsbeek en Kim Bareman

Buddylinktraject, de vrijwilligers van
stichting Goed Ontmoet, de Quiet
(tegenhanger van de Quote) en de
kerstvoorstelling ‘De Grinch’ waar
Roosendaalse gezinnen gratis naar
toe kunnen. Ik ben blij met, en dankbaar voor, de inzet van vrijwilligers
die dit doen voor onze Roosendaalse
samenleving. Laten we in deze feestmaand oog hebben voor elkaar. En
waar mogelijk de ander helpen.
Klaar Koenraad
Wethouder gemeente Roosendaal

De kansen die iemand krijgt, worden voor een belangrijk deel bepaald door
waar je wordt geboren en opgroeit. Kim Bareman trekt zich dit aan. Zes jaar
geleden startte ze de Roosendaalse Uitdaging. Een organisatie die zich
inzet om de woon- en leefkwaliteit van mensen in een kwetsbare positie te
verbeteren. Buddylink is een project van de Roosendaalse Uitdaging met als
belangrijkste doel kansarmoede bestrijden. Om te beginnen in Roosendaal.
Zij vertelt erover, samen met buddy Martin Kalsbeek.
Kansarm en kansrijk

of haar leven wel over een netwerk en

Buddylink is geïnspireerd op een initiatief

stabiel inkomen beschikt. Kim daarover:

in Antwerpen. Het idee is eenvoudig. Je

“Wat ik vooral wil benadrukken is gelijk-

koppelt mensen die met kansarmoede te

waardigheid in de relatie tussen wat wij

maken hebben, aan een buddy die in zijn

de kansbiedende en de kanszoekende
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buddy noemen. Beiden halen energie uit

en in de omgang met anderen. Ik kijk uit

de relatie. Daarom past het woord ‘buddy’

naar mijn eerste buddyschap.”

zo goed bij deze aanpak.”

Kansbiedende buddy:
Samen groeien

Kanszoekende buddy:
het verschil maken
In Antwerpen waar dit concept al een

Martin Kalsbeek hoorde van het initiatief

aantal jaren loopt, zijn inmiddels al 600

en was enthousiast. “Wat Kim zegt, dat

koppels. Kim: “Het is daar heel succesvol.

klopt. Ik volg nu de opleiding als ‘kans-

In Roosendaal kunnen we daarvan leren.

biedende buddy’ en dat levert mij veel op.

Buddylink zie ik als een mooie aanvulling

Je merkt dat je snel de neiging hebt om

op de reguliere hulpverlening. Samen-

in de ‘hulpmodus’ te schieten. Bij Buddy-

werking is daarom heel belangrijk. Ik

link is dat echt anders. Je volgt voor de

ben overtuigd dat we samen echt het

opleiding vijf workshops. De insteek is

verschil kunnen maken voor mensen

heel duidelijk: het samen doen en samen

in een kwetsbare positie.”

groeien. Ik merk dat de opleiding mij

Meld je aan
Is Buddylink ook iets voor jou of voor
iemand die je kent, helpt of begeleidt?
Of wil je meer weten? Neem dan
contact op met Kim Bareman
kim@roosendaalseuitdaging.nl.
Zij vertelt je graag meer over alle
mogelijkheden.

helpt bij mijn persoonlijke ontwikkeling

met verhalen van arme mensen. Quiet
slaat geweldig aan en verspreidt zich
vanuit Tilburg. Overal ontstaan Quiet
community’s waarbij solidariteit tussen
rijk en arm centraal staat. Ralf daarover:
“We brengen mensen die het goed hebben samen met mensen die het goed
kunnen gebruiken. Met als doel mensen
uit hun isolement te halen, weer mee te
laten doen en hen zo weer eigenwaarde
te geven. Je ziet, daarna komt er ruimte
voor eigen ontwikkeling en gaan mensen weer meedoen.”
Ralf Embrechts

Perfect passend

Rijk en arm
solidair met elkaar
Armoede is een omvangrijk en hardnekkig probleem. Maar ook een probleem dat
je kunt aanpakken. Ralf Embrechts doet dat. Hij vertelt in Roosendaal over hoe hij
armoede in Nederland te lijf gaat.
Tweedeling

gezinnen arm. Werk aan de winkel dus

“Armoede is meer dan alleen maar te

om die tweedeling te verkleinen.

weinig geld. Armoede heeft alles te maken met verschillen tussen gezond en

Quiet helpt mensen aan eigenwaarde

ziek, bezit en schuld, werk en werkloos,

Bijna iedereen kent de Quote met de

meedoen en thuiszitten en dus leven of

500 rijkste mensen van Nederland. Het

overleven. Armoede = tweedeling en

inspireert Ralf Embrechts en een aantal

iets dat we echt niet willen,” vertelt Ralf

zielsverwanten tot het maken van de

Embrechts. Maar toch is een op de acht

tegenhanger: de Quiet500, een glossy

Ralf tot slot: ”Roosendaal heeft veel weg
van Tilburg, een stad waar hard wordt gewerkt. Sociaal ook. Een stad en gemeente
waar Quiet perfect zou kunnen passen.”
Wil je meer weten over Quiet community?
Kijk dan op quiet.nl

GOED ONTMOET

om bij ons aan te kloppen. Maar een-

Voedselbank met kerst

maal binnen zie ik wel hoe gelukkig men
wordt van het wekelijkse voedselpakket.
Het is echt een zorg minder.”

Het is bijna kerst. Een vrolijke tijd waarin familie en lekker eten centraal staan.
Maar niet iedereen kijkt uit naar dit feest.

Gelukkig kerstfeest met pakket
Goed Ontmoet werkt deze weken toe
naar de kerst. Er wordt alles aan gedaan
om iedereen een mooi kerstpakket te
geven. Dat lukt mede dankzij gulle giften
van particulieren en sponsoring door
bedrijven.

Help jij de voedselbank?
Je kunt de voedselbank steunen met
werk als vrijwilliger of een persoonlijke
gift; of als bedrijf met voedsel of
een sponsorbijdrage. Kijk op
goedontmoet.com. Want: ‘wie goed

Corry Damen en team

doet, goed ontmoet’. Vrolijk kerstfeest.

We spreken Corry Damen, sinds okto-

voedselbank. Terwijl het economisch zo

ber dit jaar voorzitter van de Stichting

goed gaat.”

Goed Ontmoet met zes voedselbanken
in West-Brabant en Zeeland, waaronder

Echt een zorg minder

die in Roosendaal. Ze vertelt: “Het is zo

In Roosendaal komen nu ruim 100 al-

dubbel. Het is goed dat de voedselbank

leenstaanden en gezinnen naar de

er is. Maar eigenlijk zou die er niet moe-

voedselbank. Corry: “Je komt niet zo

ten zijn. Helaas waren er in 2019 meer

maar in aanmerking voor voedselhulp.

mensen dan in 2018 afhankelijk van de

Veel mensen vinden het heel moeilijk

Hulp nodig?
Je staat er nooit alleen voor. Bij de
voedselbank vind je altijd een luisterend oor. Aanmelden: elke woensdag tussen 11.00 en 12.00 uur in de
Oude Pius-X-school, Edisonstraat 55
in Roosendaal.

RONJA

Theatervoorstelling over
armoede en ongelijkheid
In de muzikale theatervoorstelling Ronja ontmoet je Clara, de moeder van
Ronja, die al jaren rond moet komen van een uitkering. We kregen Isil Vos van
Stichting Nieuwe Helden te spreken en zij vertelt ons over de voorstelling én
nodigt je uit om naar een van de voorstellingen in Roosendaal te komen.
Isil: “Armoede is overal, maar vaak on-

Ronja-avond

zichtbaar. Met deze voorstelling willen

Jong en oud en welgesteld en arm ont-

we zichtbaar maken wat armoede met

moeten elkaar op de Ronja-avond. De

mensen doet. Maar ook hoe makkelijk

bezoekers nemen plaats aan lange tafels

Gratis kaarten

het iedereen kan overkomen. Het is heel

voor een heerlijk driegangendiner. Er is

Er zijn nog voorstellingen op woensdag

verdrietig dat een op de vijf kinderen in

live muziek, een gastspreker die vertelt

22 januari in Huis van de Westrand én

armoede opgroeit. Al heel jong raken ze

over armoede en ongelijkheid; en na de

op woensdag 5 februari in Cultuurhuis

daardoor op achterstand. Daar moeten

voorstelling praten we samen verder.

Bovendonk. Per voorstelling zijn er 100

we iets aan doen. En dat kan. Dat is mijn

Samenwerking, ontmoeting en begrip

gratis kaarten te vergeven. Interesse?

heilige overtuiging. Met deze voorstelling

voor elkaar staan centraal. Kijk op

Stuur een e-mail naar

willen we daaraan bijdragen.”

stichtingnieuwehelden.nl/ronja

info@cultuurcompaan.nl

Er is altijd hulp

STICHTING JONG

Meer mensen dan we weten hebben financiële problemen. Er is altijd hulp mogelijk. Er zijn namelijk veel regelingen in onze gemeente. Daarnaast zijn er ook
landelijke en vrijwillige initiatieven. Zoek op tijd hulp, wanneer je het zelf niet
redt. Hieronder een groot deel van alle hulp in en om Roosendaal op een rij.

Landelijk

Kinderen

– Op welke tegemoet-

– Sporten voor kinderen:

komingen heb je recht?

stichtingpaul.nl

berekenuwrecht.nl

– Sport en cultuur voor kinderen:

– Wegwijzer voor zorg

jeugdfondssportencultuur.nl

en ondersteuning
regelhulp.nl
– Financiële hulpverlening:
uitdeschulden.nu
– Bij solliciteren:
www.dressforsucces.nl
– Tips om beter om te gaan
met geld:
nibud.nl
– eerstehulpbijschulden.nl

– Hulp bij verjaardagen:
stichtingjarigejob.nl
– Evenementen voor kinderen:
stichtingzinnia.nl
– Speelgoedbank Heppie:
www.facebook.com/speelgoedbankHeppieRoosendaal
– Deelnemen aan
schoolactiviteiten:
leergeld.nl

Een kerstfeest
voor iedereen
De jongeren van Stichting JONG!
zijn druk met de voorbereidingen
voor de nieuwe musicalproductie
‘De Grinch en het gestolen kerstfeest’.
Het belooft net als vorig jaar een
hartverwarmende theatervoorstelling te worden vol kleur, humor en
muziek! Boordevol vrolijke liedjes,
een prachtig decor en een spannend
verhaal. En omdat de gemeente het
belangrijk vindt dat álle ouders met
hun kinderen in de decembermaand
naar het theater kunnen, geeft zij
namens wethouder Klaar Koenraad
600 gratis kaarten weg aan gezinnen
met lage inkomens. Iedere inwoner
die hierover een brief heeft ontvangen mag kaarten ophalen voor
het hele gezin. Stichting Social Klus
verspreidt de kaarten. In de brief staat
waar en wanneer. De Grinch mag het
kerstfeest dan wel proberen te stelen,
een kerstfeest is voor deze gezinnen
gegarandeerd.

Omgeving Roosendaal

Jongeren

– Hulp bij schulden, toeslagen

– Financiële hulp voor

en kwijtschelding:

jongeren 16-26 jaar

wegwijsroosendaal.nl

moneyfit.nl

– Voedselbank West-Brabant
goedontmoet.com

moneyways.nl
– Grip op geld

– ruilwinkelroosendaal.nl

humanitas-getagrip.nl

– roosendaalvoorelkaar.nl

– Coaching voor jongeren

– schuldhulpmaatje.nl

meewestbrabant.nl

– eerstehulpbijschulden.nl
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