
Aanbevelingen project Speaking Minds 
Wat hebben jongeren in armoede in Almelo nodig? 

 

Zoek jongeren op en informeer ons!   
Reik jongeren informatie en hulp toe! Jongeren die te maken 
hebben met armoede willen snel en eenvoudig weten waar zij 

terecht kunnen en recht op hebben.  

 Geef voorlichting over geld en laat jongeren weten waar zij 

recht op hebben!  Geef voorlichting op plekken waar jongeren 

zijn, om jongeren uit te leggen hoe zij het beste met geld 

kunnen omgaan. Geef de voorlichting op scholen onder 

schooltijd, zodat het verplicht is en alle jongeren er 

(onbewust) over nadenken. Of op andere plekken waar 

jongeren zijn in de avond. Laat jongeren weten welke 

hulpmiddelen er zijn en hoe zij problemen kunnen voorkomen. 

Leg bijvoorbeeld uit welke potjes er zijn waar zij gebruik van 

kunnen maken en wanneer ze geld kunnen terug vragen. Zo 

komen, of blijven, jongeren hopelijk uit de problemen. De 

voorlichting kan worden gegeven door mensen van de 

gemeente. Zorg ook voor een goodiebag met folders en tips 

die iedereen na een voorlichting krijgt.  

 Laat jongeren zich gehoord voelen. Organiseer bijeenkomsten  

met de jongeren, of een jongeren dag, zodat jongeren zich 

gehoord voelen. Laat jongeren tijdens deze bijeenkomst of dag 

meedenken en zoeken naar oplossingen. Zorg voor 

verschillende tafels waar er verschillende problemen worden 

bespreken, zoals: omgaan met geld, op jezelf wonen, welke 

potjes er zijn, sporten, werk zoeken. De bijeenkomsten zouden 

bijvoorbeeld vier keer per jaar georganiseerd kunnen worden 

in een wijkcentrum, jongerencentrum, op scholen of het 

gemeentehuis. Nodig ook gemeenteraadsleden uit. Zorg dat 

het op een handige tijd is, zoals na schooltijd! 

 Gebruik social media en flyers. Doe flyers op de bus als 

jongeren 18 jaar worden om ze te informeren en gebruik social 

media. Informeer ons over de bijeenkomsten via bijvoorbeeld 

Facebook en Twitter. Hang ook flyers op in de stad.  
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Zorg dat jongeren in armoede dezelfde dingen 
kunnen doen als andere jongeren!  

Jongeren die te maken hebben met armoede willen niet anders zijn 
dan andere jongeren. Ze willen hun eigen boodschappen kunnen 

doen, kunnen sporten en aan het werk.  

 Zorg dat jongeren kunnen sporten. Wij vinden het belangrijk 

dat jongeren die met armoede te maken hebben en geen 

contributie kunnen betalen, toch bij een sportclub kunnen. 

Daar doen zij sociale contacten op, hebben ze afleiding, 

krijgen ze energie van en het is gezond. Zorg dat de 

contributie direct naar de sportclub wordt overmaakt, zodat 

jongeren zich niet hoeven te schamen.  

 Denk ook aan sportkleding. Geef jongeren in armoede een 

waardebon voor sportkleding, zodat zij zelf kunnen kiezen 

welke sportkleding zij nemen.  

 Open een winkel waar je je eigen voedselpakket kan 

samenstellen voor weinig geld. Voor veel is de drempel hoog 

om naar de voedselbank te gaan, of ze komen er nét niet voor 

in aanmerking. Daarnaast willen jongeren graag zelf kiezen 

wat zij kopen. Open daarom een winkel waar je zelf kunt 

kiezen welk eten en drinken je koopt, voor een klein bedrag. 

Ook wanneer je net niet voor de voedselbank in aanmerking 

komt kan je hier boodschappen doen. Open de winkel op een 

handig bereikbare plek, zoals het centrum van Almelo. Zet 

werklozen en/of vrijwilligers in, zodat zij (weer) aan het werk 

kunnen!  

 Werk organiseren. Er zou meer werk moeten zijn voor 

jongeren. Geef daarvoor ondersteuning aan bedrijven om 

meer jongeren aan te nemen, om de jeugdwerkloosheid tegen 

te gaan. Of verleen bijvoorbeeld subsidies aan de bedrijven in 

Almelo. Zo kunnen jongeren hun eigen geld verdienen en uit 

de armoede komen. Daarnaast zijn er zo minder uitkeringen 

nodig. Help jongeren ook door het geven van tips over zoeken 

naar werk.  


