Ook in Den Haag Zuidwest
De Enquête.
Top drie armoedebestrijding: als je het niet breed hebt: waar heb je het meest aan?
Deze vraag werd de afgelopen maanden gesteld aan honderden mensen in Den Haag Zuidwest.
Voedselbankklanten en leden van de protestantse wijkkerken vulden in februari en maart de
enquête in en nu zijn daarvan de resultaten bekend.
Hoe kwam deze enquête tot stand?
In gesprekken met voedselbankklanten, vrijwilligers en professionals van Loosduinen, Morgenstond,
Bouwlust en Vrederust kwamen allerlei ideeën, ervaringen naar voren. Allemaal dromen van
activiteiten voor en door mensen in armoede en eenzaamheid. Zo ontstond een lijst van 19
mogelijkheden. Omdat we geen 19 projecten tegelijk kunnen opzetten, hebben we de lijst als het
ware aan de mensen teruggegeven met de vraag: kies hieruit jouw top drie. Dit enquêteformulier
hebben we aan de drie uitdeelpunten van de voedselbank in Zuidwest voorgelegd en aan de
gemeenteleden van drie protestantse wijkkerken.
Hoeveel formulieren kregen we terug?
Klanten van uitdeelpunt Beresteinlaan (Exoduskerk) vulden 31 formulieren in (29,5 % van het totaal),
evenals de klanten van uitdeelpunt Genemuidenstraat (Morgensterkerk), ook 31 (18,8 %: De
Morgensterkerk heeft nl. meer klanten). De klanten van uitdeelpunt De Bokkefort gaven 21
ingevulde enquêtes terug (21 %). In de Shalomkerk werden 18 formulieren (15 %) ingeleverd en de
diakenen van Zuidwest tenslotte vulden samen één formulier in.
Dit zijn de resultaten.
Op de vraag Waar hebben mensen in armoede, eenzaamheid, werkloosheid en ziekte het meest aan?
konden mensen een eerste, tweede en derde keus maken. Wij hebben op die keuzes de volgende
berekening losgelaten: keus nummer 1 kreeg steeds tien punten toegekend, keuze nummer twee vijf
en aan nummer 3 hebben we telkens twee punten toegekend. En dat gaf de volgende top drie.

De top drie.
1. Ambulant spreekuur met 272 ptn.
2. Voorlichting over schulden voorkomen en oplossen: 248 ptn.
3. Werk vinden en behouden door middel van werkervaringstrajecten:205
ptn. (als we de nummer 3 en de nummer 6 bij elkaar optellen, eindigt
Werk vinden en behouden zelfs op de eerste plaats met in totaal 289
punten).
Wij als diaconaal opbouwwerkers gaan hard aan de slag op deze top drie handen en
voeten te geven in Zuidwest, samen met vrijwilligers, voedselbankklanten en
professionals die hier ook enthousiast voor zijn. Loopt u er ook warm voor? Laat het
ons onmiddellijk weten via onderstaande contactgegevens.
Op enige afstand volgen de andere keuzes.
4. Computercursus met 122 ptn.
5. Voorlichting over diensten in de wijk 114 ptn.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
19.

Voorlichting over werk vinden, 84 ptn.
De Sociale Kruidenier: zelf je boodschappen kiezen in ruil voor een tegenprestatie: 83 ptn.
Cursus beauty + kunstnagels, 80 ptn.
Voorlichting over kringloopwinkels, 66 ptn.
Cursus Koken uit de natuur, eetbare kruiden en planten verzamelen en koken, 59 ptn.
Groente- en bloementuin bij de kerk. Zelf biologisch tuinieren, luisteren naar jezelf, elkaar
en God. 58 ptn.
Cursus opvoedingsondersteuning, 56 ptn.
Voorlichting over de weggeefwinkel, 48 ptn.
Women Aglow: ontdek je identiteit in Christus, 25 ptn.
Nederlandse taalles, 18 ptn.
Kloosterweekend, 12 ptn.
Storytelling: vertel elkaar je levensverhaal, 12 ptn.
18. Cursus vogelen, 12 ptn.
Diaconale wandeling, 9 ptn.

Eigen ideeën.
Deelnemers aan de enquête konden natuurlijk ook zelf ook zelf ideeën voor mogelijke activiteiten
aandragen.
Samengevat zijn dit:
- Jezelf ontwikkelen door cursussen of vrijwilligerswerk (eenzame ouderen bezoeken tot een
vakantie-uitje met kinderen en juridische hulp tot je buren helpen)
- Betaald werk vinden
- Meedoen met de stilte-actie tegen armoede
Veel mensen willen iets doen.
Wat ons echt opvalt is dat veel mensen iets willen doen, voor een ander en voor zichzelf.
Met zulke mensen is het goed samenwerken.
Nu gaat het beginnen!
Doe ook mee! Het wordt steeds leuker.
Het wordt steeds leuker. Binnenkort wordt het concreet. Wij als diaconaal opbouwwerkers gaan de
top drie projecten organiseren in Zuidwest, samen met vrijwilligers, voedselbankklanten en
professionals die hier ook enthousiast voor zijn. Loopt u of loop jij er ook warm voor? Bel of mail ons
via
Kees Buist, diaconaal opbouwwerker Zuidwest
06 2040 1618 of kbuist@stekdenhaag.nl
Marianne van Schravendijk, diaconaal opbouwwerker Zuidwest
063618 2722 of mvanschravendijk@stekdenhaag.nl
Marianne van Schravendijk en Kees Buist, diaconaal opbouwwerkers Zuidwest.

