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Ten eerste
Reportage Voedselbank in Amsterdamse Pijp

'Te kOlDt hier onder de lDensen'
De voedselbank staat vaak symboolvoor wat er mis is in Nederland. Maar die in de Amsterdamse
Pijp laat zien dat er ookveel goed gaat. 'Deze mensen moeten gereanimeerd worden.'
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Peter Glesen
AMSTERDAM Som s is het net Cha rles
Dicken ~

bij de voedselbank in de Am
sterdamse Pij p. Een invalide vrouw; met
een kin d van 2, die öpmeuwzwanger Is.
'Hoe moet zo iemand luiers betalen? Ze
moetrondko mcJwan35 euro per week
en een pdk luiers kO!>l al12 t'lIro', zegt
coördinator Marius SiJIgel5(66). 'Mot'
ten we dan accepteren dat een moeder
een prop toiletpapier in de broek van
ha ar kin d~ tQP t?'

Singels heeft een babyfonds opge
richt en benadt'rt nu het bed rijfsleven
voor bijd ragen. De eerste reacties zijn
bemoedigend.
ZondagbegintdethemaweekHoezo I
armoede. met manifestal ies en tv-pro
gramma'sover armoede in Nederland
en de rest van de wereld. BIj de voedsel
bank in de Pij p komen de allerarmsten:
hun besteedbaar inko mc.1l mag niet
hogerzijndilIl l8oeu ro per maand voo r
een alleenstila nde,voorgezinnen komt
er 60 euro per volwassene en 50 eu ro
per kind bij.
De voedselbank is een complex va n
loodsen en noodge bou wtjes op een
bi nnen plaats. De klanten laden h un
pakketten over in boodschappentasseJl
op wil'Ities. Brood, andijvie, zu ivel.gra
naata ppelen en andere producten die
anders weggegootd zouden worden.
De meeste klanten hebben een ui tke
ringen hoge schulden. In hu n levens is
veel misl!el!aa n_ 'Ik werkte in de vis

kraam van mijn oud ers op d e Alben 1
Cuyp. Maar toen ze overll'den raakte ik
psychisch in dewar',zegtLouise (59). 'Ik
leef a l heel lang op het minim um. Ik
kan ook niet meer werken: ik beb last
van mijn nieren, copd en diabetes. Mi jn
eerste man heeft heel veel schulden
achtergelaten. ook gokschuJden . Mijn
tweede man is overleden. Hij was niet
verzekerd, d us toen moest ik zijn begra
fenis afbetalen.'
De voedselban k staa t vaak sym bool
voor wat er fout Is in Ned e rla nd. Maar
de voedselban k in de Pijp laat ook zien
dat erveel goedgaat-Deban k wordt ge
rund door zo'n 35 vri jwilligers, van wie
coördinator Si ngels, een gepensiD
!leerde NS-manager; een dagtaak heeft. I
Buurtbewoners brengen spontaa~
voedsel of kleding langs.
Voor sommige mensen is de verzor
gingsstaat een kille uitkeringsma-,
chine, die arme mensen passief maakt)
en arrdere burgers van hun sociale
plichten ontslaat- Maarop allerlei plaat
sen, zoals de voedselbank in de Pijp,!
wordt deoverheidsbureaucratie allang
aangevuld met particulierinitiatief. De
klanten worden ook niet behandeld als
zielige figuren, maar als mensen die
overeind geholpen moeten worden,zo
dat ze op eigen krach t verder kunnen.
'Het is het oude verhaal van de vis en
de hengel',zegtHettyVlug, armoedere
criC:CP1Ir\l:ln rI~ (J'~'T·Ul.Onh:~
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Bezoekers van de wedse~bank !n.de Pijp in Amsterdam.

'Je ku nt arme mensen geld geven, maar
he t Is beter om ze te leren op eigen be
nen te staan.' Armoede is geen puur fi ·
na ncieel probleem. Vaak zijn mensen
de greep op hun leven kwijtgeraakt,ge
demoraliseerd en eenzaam. 'Deze men
sen zijn verdronken', zegt Singels, 'en
moe ten gereanimeerd worden.'
Daarom verstrekt de voedsel bank
niet alleen levensmiddelen. Ze geeft
kookcursussen, naailessen en 'op eigen
kracht'-trainingen, waar klanten leren
budgetteren. 'Daar leer je wel nuttige
dingen', zegt Louise. 'Je kunt een kipl1
I.et helemaal gaar koken en dan uitplui
zen, zodat je een hele berg losse stukjes
krllgL Van deene helft maakje soep,de
andere helftwokje met andijvie en ri jst
70 kun je twee keer eten van één kipfi
let: Coörd inator Singels laat een leeg
~t.land kanloortje zien. Hier komt bin
nenkort een kapsalon, waar een vrijwil
liger de k.Iamen kapt. 'Uiterlijke verzor
ging is belangrij k voor het
zelfvertrouwen" zegt hij.

Je schaamt je
Nadat klanten hun pakket hebben op
gehaald. 7Ju en ze o nder een afdakje re
roken. 'Door de voedselbank kom Je in
elk geval o nde r de mensen', zegt Frits
(33, n iet zijn echte naa m). Armoede
maakt eenzaam: je hebt nergens geld
voor, je schaamt je en je trekl je terug.
Frits heeft drie banen, bij de post, in een
magazij n en in een snackbar, maar
zulke hoge schulden dal h ij het hoofd
niet boven water kan houden. Binnen
ko rt wo rdt zijn h uis geveild. 
Ar moederegisse ur Hetty Vlug be
trekt ook het Amsterdamse bedrijfsle
ven bij de bestrijd ingvan a rmoede. Zo
helpt verzekeraar Delta Lloyd drme Am·
sterdammers met h Wl financiën. Dat is
hard nodig, want veeJ mensen hebben
'geen orde in hun hoofd', zoals Singels
zegt. Ze melden zich bij de voedselbank
met een ras vol o ngeopende reken in
gen en aanman ingen. Doo r rente en
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deurwaa rderskosten lopen hun schul
den nogverder op.
'Onze medewerkers voeren intakege
sprekken op de voedselbank ofgaan bij
mensen thu is langs, gewapend met
perforator en plastic map, om de ad m i
nistratie op orde te kri jgen. Zo gebrui
ken ze hun vaardigheden om anderen
te helpen', zegt Marie-Louise Voors van
Delta Lloyd foundation.
Particulier ini tiatief mag voor de
overheid geen excuus zij n om te bezui
n igen, vinden de betrokkenen bij ar
moedebestrijding. Overheid en vrijwil
ligers vu llen elkaar juist aan. De ove r
heid legt een bodem, vrijwilligers bie
den extra hul p.
Lu kt hel de klanten van de voedsel
ba nk om op eigen kracht verder te
gaao7'Meer dan de helft van onze klan
ten stroomt binnen een jaar weer uit',
zegt coördinator Singels. Toch is de ar
beidsmarkt voor veel mensen een stap
te ver. Zeker in tijden van crisis hebben

werkgevers geen behoefte aan mensen
met een relat ief lage prod uctiviteit. 'Ik
tie wel veel iniriarleven.loals een werk
plaats voor fie tsen, een bed rijfje voor
klussen of catering. Vaak levert het niet
genoeg op, maar je zou mensen ku n
nen helpen meteen aanvullende uitke
ring', zegtarmoederegisseurVlug.
'We moeten accepteren datsom mige
mensen nooit m eer een baan vinde n',
stel t Singels. 'Ik vind het al heel mooi als
mensen hun leven weer op de rails krij
gen. Laatst nam een vrouw na bijna drie
jaar afscheid van devoedselbank. lk zal
het missen, zei ze. Het was mijn weke
lijkse u itje.'

De themaweek Hoezo Armoede
duurt van 25 november tot 2 decem
ber. Morgen begint de week met pro
grammering op meer dan dertig loca
ties in Utrecht. De pUblieke omroep
besteedt de hele week aandacht aan
armoede.

