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Tochten van Hoop
Huishouden kost geld: een armoedewandeling voor de derde graad
PRAKTIJKPROBLEEM EN ONDERZOEKSVRAAG

Het armoederisico in België blijft anno 2020 problematisch groot, onder meer de kinderarmoede is de afgelopen 5 jaar alleen maar
gestegen. Hoewel steeds meer mensen inmiddels kans lopen om in armoede te raken, blijft de armoedeproblematiek systematisch
onderbelicht. Veel mensen percipiëren armoede nog altijd als een ver-van-mijn-bedshow. Specifiek voor jongeren blijft het allemaal
nogal vaak ‘karma’: eigen schuld, dikke bult dus... Dergelijke visie individualiseert de problematiek en het leidt er vooral toe dat
mensen met concrete noden nog langer in de kou staan.
I.s.m. De Loodsen VZW trachten we de zichtbaarheid van dit probleem te vergroten, via onderstaande onderzoeksvragen:

HOE MAKEN WE DE ARMOEDEPROBLEMATIEK MIDDELS DE “TOCHTEN VAN
HOOP” TASTBAARDER VOOR JONGEREN VANDAAG?
• Hoe brengen we deze problematiek dichterbij jongeren en verhogen we de herkenbaarheid ervan bij hen?
• Welke bestaande organisaties en initiatieven brengen hoop in deze armoedeproblematiek?

CONCLUSIE

- Sluitende antwoorden op onze initiële onderzoeksvragen zijn door de coronacrisis vooralsnog niet mogelijk. Daarom
hebben we ons onderzoek geheroriënteerd om zo de reële impact van COVID-19 op armoede en
armoedeorganisaties te onderzoeken.
- Al het materiaal om dit onderzoek uit te voeren en te toetsen ligt klaar om gebruikt te worden in vervolgonderzoek na
de coronacrisis.
- We concluderen dat de gevolgen van het virus de kwetsbaarste bevolkingsgroep genadeloos treffen. Bestaande
initiatieven zoals De Loodsen zullen dus relevanter worden om ervoor te zorgen dat er niet nog meer mensen uit de
boot vallen. Samen met De Loodsen besluiten en hopen we dat in de eerste plaats ruimte wordt vrijgemaakt voor
structurele en gerichte maatregelen ten behoeve van de allerarmsten. Maar bovenal willen we ons de vele vormen van
solidariteit blijven herinneren.
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