
 

‘Het  overwinnen van armoede i s  geen kwest ie  van l iefdadigheid ,   
het  i s  een kwest ie  van rechtvaard igheid .’    

Nelson Mandela  
Aan: Diaconieën Protestantse Gemeenten 
 Parochiële Caritas Instellingen  
 Diaconale opbouwwerkers 
 Predikanten en pastores 
 Diaconale PlaDorms 
 Raden van Kerken 
 en overige belangstellenden 
 in Fryslân. 

Leeuwarden, 25 mei 2021 

Geachte besturen, diakenen en diaconale werkers, 

De coronacrisis houdt de samenleving stevig in haar greep. De crisis heeO grote gevolgen voor de 
mensen in armoede en voor de samenleving als geheel. Steeds meer mensen komen in onzekerheid.  
Voor ons redenen om contact met u te zoeken over signalen en vragen die u bereiken. 
Het afgelopen jaar is naar buiten gekomen hoe mensen door het toeslagensysteem zijn beschadigd 
en in financiële problemen zijn gekomen. Het rijksbeleid en de bejegening door instanUes heeO het 
zelfrespect van mensen aangetast en in een aantal gevallen hun levens verwoest. Hetzelfde is 
gebeurd met mensen die een bijstandsuitkering hebben en door anderen zijn geholpen. En als derde 
zijn ZZP-ers in problemen gekomen door het beleid van overheidsinstanUes. 

Er zijn grote zorgen over mensen in armoede in Fryslân. Daar komen de zorgen over de gevolgen van 
de coronacrisis nog eens bovenop. Elke hoop op een beetje verbetering is door de crisis verdwenen.  
De groep mensen met financiële en sociale zorgen groeit. We denken aan kleine zelfstandigen, aan 
ZZP-ers, aan agrariërs en aan werknemers die hun baan hebben verloren of dreigen te verliezen 
wanneer deze crisis nog langer aanhoudt. De voedselhulp is niet aan te slepen, zelfs het Rode Kruis is 
ingeschakeld omdat de Voedselbanken het niet redden. En dan te bedenken dat in een rijk land, wat 
Nederland is, een voedselbank al lang overbodig zou moeten zijn. Het is bi[er maar de 
voedselbanken zijn harder nodig dan ooit tevoren. 

Wij hebben het idee dat er door kerken – mede gelet op de verkiezingsuitslag – veel meer inzet 
gevraagd zal worden voor mensen met financiële en sociale achterstand en vragen ons af wat er als 
kerkelijke organisaUes allemaal op ons bord terecht komt. Samen met u zullen we de schouders er 
onder moeten ze[en. 

Voor ons werk doen wij een vriendelijk beroep op uw medewerking. U kunt ons helpen door uw 
reac:es te geven op de vragen op het volgende blad. 

Met vriendelijke groet, 

Be[y Halma- Bouius, voorzi[er (ad-interim) Arme Kant Fryslân 



ARMOEDE IN FRYSLâN 

Enkele vragen aan diaconieën, caritas-instellingen en diaconaal werkers over signalen rond armoede 
in het diaconaat in Fryslân. Uw antwoorden zijn van belang voor de najaarsconferenUe 2021 in het 
kader van de dag van de armoede. 

1) Herkenning.  
Herkent u in uw diaconaal werk de door ons genoemde zorgen en problemen? 
Kunt u dit toelichten aan de hand van concrete voorbeelden? 

2) Signalering en onderlinge steun. 
2.a.Wij proberen de onderlinge uitwisseling onder diaconieën en PCI’s (Parochiële Caritas  
Instellingen) te bevorderen d.m.v. deze vragen. 

Van een diaken kregen wij het signaal dat het moeilijk blijkt om mensen in armoede te 
bereiken. Herkent u dit probleem en hebt u :ps hoe dit aan te pakken?  

       2.b.Welke problemen t.a.v. de aanpak van armoede komt u zelf tegen? En hoe hebt u dit  
aangepakt? 

 Kunt u dit toelichten aan de hand van concrete voorbeelden? 

3) Inzet kerken. 
Wat verwacht u aan inzet van de kerken t.a.v. deze problemen? 

4) Inzet Arme Kant van Fryslân. 
Wat kunnen wij voor u en voor de hulpvragers bij uw diaconie of PCI betekenen? 

5) De Arme Kant van Fryslân zoekt versterking.  
Wilt u met ons meedenken, neem dan gerust contact op met Monique Stavenga voor nadere 
kennismaking.(zie onder) 

Uw reac:e zien wij graag voor 1 juli a.s. tegemoet, graag via het e-mail: stavengamd@gmail.com. 

Wilt u ons in ieder geval aangeven via welk e-mailadres uw diaconie of PCI bereikbaar is? 
Uw e-mailadres:  

Hartelijk dank voor uw medewerking! 

Contactpersoon: Monique Stavenga, 06-57 82 50 31, stavengamd@gmail.com. 

(Ujdelijk) Adres Arme Kant van Fryslân: Wijnhorsterstraat 190, 8932 EZ Leeuwarden 
E-mail: info@armekanDryslan.nl. 

Zie ook onze website: www.armekanDryslan.nl 
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