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In deze nieuwsbrief informeren wij u graag over actuele ontwikkelingen vanuit het actieplan armoede. 
En natuurlijk wensen wij u het allerbeste toe voor een gezond 2018! 
 

 
Speak your mind! 
Verslag van de afsluitende presentatie van het project Speaking Minds. 
Lees meer… 
 
 
Kansen voor alle kinderen met het Kindpakket 
Schoolreisjes, sporten, muziekles, je verjaardag vieren, een grotere fiets of bijles is niet voor alle kinderen 
vanzelfsprekend.  
Lees meer… 
 

 
Lawaai voor stille armoede! 
Met veel lawaai ging op dinsdag 17 oktober de Quiet Community Maastricht van start in het Theater aan het 
Vrijthof.  
Lees meer… 
 

 
Samen verder 
Update samenwerking gemeenten en bewindvoerders  

Lees meer… 

 

Smart met geld 
Online programma moet schulden moeilijk lerende jongeren voorkomen. 
Lees meer… 
 
 

Gezamenlijke aanpak laaggeletterdheid 

In Zuid-Limburg ligt het gemiddelde aantal laaggeletterden, in verhouding tot de rest van het land, hoog. 

Lees meer... 

 

 



Speaking Minds - Kinderen praten mee over armoede 

 

  

 

 

 

Donderdag 30 november 14.00 uur was een bijzonder moment voor een twintigtal leerlingen van ROC 

Leeuwenborgh. Die middag presenteerden zij in de oude Raadzaal van het stadhuis hun adviezen met 

betrekking tot het armoedebeleid van de gemeente Maastricht. 

Onder de loep 

De leerlingen hebben de afgelopen maanden het armoedebeleid van de gemeente Maastricht onder de loep 

genomen. Dat deden zij in het kader van het project Speaking Minds, ontwikkeld door Defence for Children, 

Save the Children en Stimulansz. Het project brengt kinderen en jongeren uit kwetsbare groepen met 

beleidsmakers in contact. Ze leren hoe beleid tot stand komt en hoe zij hier invloed op uit kunnen oefenen.  

Centrale vraag in het project was: hoe kunnen de wensen en behoeften van jongeren in armoede een betere 

plek krijgen binnen het gemeentelijk armoedebeleid? Leerlingen zijn met dit vraagstuk aan de slag gegaan en 

hebben de volgende ideeën en oplossingen bedacht: 

 Maak reclame en zodat er meer bekendheid komt rondom het thema armoede 

 Meer bekendheid van hulpinstanties 

 Maak hulpinstanties bekender 

 App Mon€y Maps 

 Maak armoede bespreekbaar op school 

 Geef voorlichting aan jongeren die 18 worden 
 

Onder het toeziend oog van een trotse Harm Mulder (Opleidingsmanager bij ROC Leeuwenborgh) nam 

wethouder André Willems (Armoedebeleid) het eindrapport in ontvangst. De wethouder was vol lof over de 

vindingrijkheid en kwaliteit van de aangedragen suggesties. En sommige ideeën werden al direct gelinkt aan 

acties die vanuit de gemeente al in gang zijn gezet, zoals het onderzoeken van de mogelijkheden voor een 



armoede app en de verdere uitrol van Money Ways, een armoede- en schuldenpreventieprogramma voor 

jongeren. Aan het einde van de bijeenkomst ontvingen de jongeren nog een certificaat voor hun deelname 

aan het project. 

Klik hier voor de volledige presentatie van Speaking Minds 

Meer weten over dit onderwerp?  

www.speakingminds.nl 

www.defenceforchildren.nl  

www.stimulansz.nl  

Terug naar boven 
 

 

 
       

 
Kindpakket Maastricht 
 

Contributie, lesgeld, een schoolreisje…niet 

elke ouder kan dit betalen. Voor die ouders is 

er het Kindpakket. Dat is de nieuwe 

verzamelnaam voor regelingen voor kinderen 

in Maastricht. Via het Kindpakket kunnen 

ouders / verzorgers of professionals die 

betrokken zijn bij een kind vergoedingen 

aanvragen voor zaken die belangrijk zijn voor 

kinderen.  

Aanvragen 

Ben of ken je iemand die wel een steuntje in 

de rug kan gebruiken, kijk dan op: 

www.gemeentemaastricht.nl/kindpakket  

Hier staat de informatie over de regelingen. 

Er staat ook bij hoe je een regeling kunt 

aanvragen en of je dit zelf kunt doen of via 

een tussenpersoon. 

Kansen voor alle kinderen 

De ondersteuning is niet alleen voor mensen 

met een bijstandsuitkering. Ook mensen met 

werk, maar een laag inkomen of mensen met 

andere uitkeringen komen in aanmerking. 

Check de mogelijkheden en zorg ervoor dat 

kinderen mee kunnen doen! 

Lees hier ook het persbericht. 

 
Terug naar boven 

 
 

https://maastricht.notubiz.nl/document/5974477/1/Presentatie%20Speaking%20Minds
http://www.speakingminds.nl/
http://www.defenceforchildren.nl/
http://www.stimulansz.nl/
http://www.gemeentemaastricht.nl/kindpakket
https://www.gemeentemaastricht.nl/over-maastricht/publicaties/nieuws/nieuws/artikel/gemeente-maastricht-introduceert-kindpakket/


Quiet Community Maastricht 

In een luchtig programma maakten members, sponsoren, participanten, founders, supporters, ambassadeurs 

en collega-organisaties kennis met de Quiet Community Maastricht en met elkaar. 

 

Quiet Community Maastricht wil mensen die het wat minder breed hebben weer uit zichzelf laten meedoen 

door ze meer zelfvertrouwen te geven. Quiet wil armoede onder de aandacht brengen en verzachten. Door 

mensen in een armoedesituatie letterlijk lid (member) te maken van de gemeenschap (community) vinden zij 

een nieuwe plek in de maatschappij.  

 

Elke Community werft lokale sponsors om haar ‘members’ om beurten via een digitaal systeem iets aan te 

bieden wat ze normaal gesproken niet kunnen betalen: van een tweedehands fiets tot een etentje, van een 

knipbeurt tot kaartjes voor een voorstelling of voetbalwedstrijd.  

Vertrouwen is de basis 

Het basisidee van de Quiet is om mensen vanuit vertrouwen te laten genieten van extraatjes om even los te 

komen uit de eigen situatie. Dit is één doelstelling van de Quiet Community, daarnaast wil Quiet mensen in 

armoedesituaties de kans geven om hun talenten te (her)ontdekken en in te zetten, bijvoorbeeld als 

vrijwilliger: goed voor hun zelfvertrouwen en voor de mensen die ze daarmee helpen.  

 

Een goed begin 

In 2018 gaat de Quiet Community Maastricht volledig van start en binnenkort worden de eerste members 

ingeschreven. Aan de betrokkenheid van alle deelnemers aan de aftrap zal het niet liggen. Maastricht is goed 

begonnen met lawaai maken voor stille armoede! 

 

Meer weten? 

Kijk voor inspirerende verhalen van members en sponsors en voor alle nieuws over Quiet Community 

Maastricht op  www.quiet.nl/maastricht/ of op Facebook: https://www.facebook.com/QuietMaastricht/ 
 

  
Foto: Laurens Bouvrie 

 
 

Terug naar boven 
 
 

 

 

 

http://www.quiet.nl/maastricht/
https://www.facebook.com/QuietMaastricht/


Samen verder 
 
Op 27 september kwamen bewindvoerders en 
gemeenten uit Maastricht en Heuvelland bij elkaar 
in het Huis van de Burger in Eijsden-Margraten.  
 
De bijeenkomst ging onder meer over de 
aanbevelingen vanuit het project ‘Samen Verder’ 
van de branchevereniging BPBI en het nieuwe 
landelijke convenant dat hier uit voortgekomen is. 
Verbetering van de onderlinge samenwerking was 
dan ook het belangrijkste gespreksonderwerp. Met 
als stip op de horizon een lokale versie van het 
convenant. 
 
Aan de slag 
Vanuit de bijeenkomst is er een 
voorbereidingsgroep samengesteld van 
bewindvoerders en beleidsmedewerkers die 
hiermee constructief aan de slag zijn gegaan. 
Vanuit de voorbereidingsgroep is een schrijfgroep 
bezig met de inhoud van het lokale convenant. 
Voorbeeld hierbij is het convenant dat de gemeente 
Venray gebruikt.  
 
Door deze manier van samenwerking ontstaat er 
meer draagvlak bij de betrokken partijen. In het 
voorjaar van 2018 worden bewindvoerders weer 
breed bijgepraat in een regionale bijeenkomst.  

 

 

 
                                                                                                                                                                   Terug naar boven 

 

      E-learning voor kwetsbare jongeren 

 

 

Speciaal voor (zeer) moeilijklerende jongeren heeft MEE NL een e-learning opgezet om hen te leren met geld 

om te gaan. Dit online leerprogramma is een onderdeel van Smart met Geld, een programma van MEE dat 

zich richt op het vergroten van de financiële weerbaarheid van kwetsbare jongeren, veelal met een lichte 



verstandelijke beperking (LVB).  

Risico’s in beeld 

Deze jongeren zijn extra gevoelig voor groepsdruk en reclame, hebben geen besef van de waarde van geld 

en kunnen de consequenties van hun handelen vaak niet overzien. Ze lopen daardoor een groter risico om in 

de financiële problemen te komen. Smart met Geld is erop gericht om dat te voorkomen. Het programma 

bestaat onder meer uit een trainingsprogramma voor leerlingen van 15 tot 18 jaar op praktijkscholen en in het 

voortgezet speciaal onderwijs, waarbij ze op een praktijkgerichte wijze leren met geld om te gaan. De e-

learning is hiervan een belangrijk onderdeel.  

De e-learning is ook zonder de training Smart met Geld te gebruiken. De online tool is openbaar toegankelijk, 

zodat niet alleen de leerlingen, maar ook andere kwetsbare jongeren er profijt van hebben. De e-learning is te 

bereiken via smartmetgeld.nl/e-learning. 

Bron: www.schulinck.nl  

Terug naar boven 

 

 

Samen sterk voor betere ondersteuning laaggeletterdheid 

 

 

Laaggeletterdheid maakt dat mensen niet volwaardig kunnen meedoen aan de maatschappij, het maakt ze 

kwetsbaar en zorgt voor minder kansen op de arbeidsmarkt. Hierdoor is de kans ook groter dat deze groep 

terecht komt in een armoedesituatie.  

Met de ondertekening van het Taalakkoord door de Coalitie Laaggeletterdheid Maastricht-Heuvelland is er in 

https://e-learning.smartmetgeld.nl/
http://www.schulinck.nl/


september een begin gemaakt met een gezamenlijke aanpak van laaggeletterdheid in Maastricht en 

Heuvelland. 

 

Gezamenlijke aanpak 

De coalitie bestaat uit: samenwerkende gemeenten Maastricht-Heuvelland,Trajekt, ROC Leeuwenborgh, 

Centre Céramique, Heuvellandbibliotheken, Cubiss Limburg en Stichting Lezen & Schrijven. 

De gezamenlijke aanpak moet ertoe leiden dat lokale organisaties, zoals bibliotheken, taalaanbieders, 

vrijwilligersorganisaties en zorg- en welzijnsorganisaties, samenwerken om laaggeletterdheid te signaleren en 

de juiste ondersteuning te bieden. 

Taalhuizen en taalpunten 

De bedoeling is dat er op verschillende plaatsen in de stad, dichtbij mensen, in de buurten, in bibliotheken, 

buurtcentra en wijkservicepunten, laagdrempelige taalvoorzieningen gerealiseerd worden. Zoals de 

zogenaamde Taalhuizen en de qua opzet iets bescheidener Taalpunten. Hier kunnen mensen terecht met 

vragen over basisvaardigheden rondom taal, rekenen en digitale zaken. Ook kunnen zij een advies krijgen 

over een passende taalcursus.  

Maastricht krijgt vier Taalpunten: in buurtcentrum Mariaberg, Centre Manjefiek Malberg, buurtcentrum De 

Boeckel in De Heeg en in het Wijkservicepunt in Wittevrouwenveld. 

Terug naar boven 

 

 


