
 

 

Masterclass armoede 
23 mei 2013 
Door	  Sandra	  Bos,	  docent	  sociale	  geschiedenis	  HvA	  en	  Saskia	  Ishaq,	  oprichter	  Stichting	  MOI	  in	  
samenwerking	  met	  Mascha	  Smulders,	  bedrijfsvoerings	  manager	  HvA	  en	  Renate	  Schepen	  trainer	  
Vrijwilligersacademie	  Amsterdam	  

Doel:	  inzicht	  in	  de	  groeiende	  armoede	  in	  Amsterdam,	  onderzoeken	  hoe	  we	  mensen	  die	  met	  armoede	  
te	  maken	  hebben	  kunnen	  ondersteunen	  en	  hoe	  we	  in	  verbinding	  kunnen	  blijven.	  	  

Inhoud	  (theorie):	  
Sandra	  is	  gepromoveerd	  op	  geschiedenis	  van	  de	  sociale	  zekerheid	  en	  heeft	  bij	  het	  Ministerie	  en	  bij	  de	  
Verenigde	  Naties	  gewerkt.	  Sandra	  Bos	  geeft	  aan	  de	  hand	  van	  een	  PPT	  presentatie	  een	  uitgebreid	  
overzicht	  van	  de	  feiten	  over	  armoede	  en	  hoe	  dit	  zich	  ontwikkelt.	  Het	  is	  duidelijk	  dat	  de	  armoede	  
steeds	  groter	  wordt	  en	  steeds	  dichterbij	  komt.	  Ook	  steeds	  meer	  mensen	  uit	  de	  middeninkomens	  
komen	  met	  armoede	  in	  aanraking.	  

Vervolgens	  gaat	  zij	  in	  vraaggesprek	  met	  	  Saskia	  Ishaq,	  oprichter	  van	  Stichting	  MOI	  
http://www.stichtingmoi.nl/index.php/en/12-‐categorie1/8-‐wie-‐zijn-‐wij	  

Zij	  legt	  uit	  hoe	  ze	  een	  Bollywood	  videotheek	  op	  de	  Javastraat	  moest	  gaan	  runnen.	  Het	  viel	  haar	  op	  dat	  
de	  communicatie	  met	  allochtone	  vrouwen	  erg	  moeizaam	  ging	  en	  ze	  besloot	  Nederlandse	  les	  te	  gaan	  
geven.	  Langzaam	  veranderde	  de	  videotheek	  in	  een	  inburgeringscentrum	  voor	  vrouwen.	  Ze	  begon	  hier	  
mee	  toen	  ze	  17	  was	  en	  heeft	  al	  240	  vrouwen	  inburgering	  les	  gegeven.	  Bijna	  iedereen	  krijgt	  het	  
certificaat.	  Daarna	  worden	  ze	  zelf	  vrijwilliger	  in	  haar	  stichting.	  

Toen	  ze	  merkte	  hoe	  veel	  mensen	  in	  schuldproblemen	  zaten	  ging	  ze	  zich	  ook	  in	  de	  regels	  op	  dit	  gebied	  
verdiepen.	  Je	  kunt	  heel	  veel	  zelf	  aanpakken	  als	  je	  de	  regels	  maar	  kent.	  

Wat	  kan	  zij	  hen	  bieden	  dat	  andere	  instanties	  niet	  kunnen?	  Mensen	  kunnen	  en	  durven	  zichzelf	  te	  zijn	  
bij	  haar.	  Ze	  kijkt	  stapsgewijs	  hoe	  veel	  schulden	  er	  zijn.	  

Ze	  helpt	  mensen	  ook	  praktisch.	  De	  persoon	  hoeft	  dus	  niet	  meteen	  alles	  zelf	  te	  doen,	  maar	  wordt	  
langzaam	  zelfredzaam.	  Als	  je	  hier	  in	  investeert,	  betaalt	  het	  zichzelf	  uiteindelijk	  terug.	  Het	  bewijs	  is	  dat	  
ze	  later	  als	  vrijwilliger	  in	  haar	  stichting	  werken.	  

Praktijk:	  
Vervolgens	  onderzoeken	  we	  in	  groepjes	  welke	  punten	  werken	  om	  verbinding	  met	  je	  maatje	  te	  leggen	  
en	  welke	  punten	  niet	  en	  komen	  tot	  de	  volgende	  lijst.	  

	  



	  

+	  +	  

• Humor	  
• Vertrouwen	  geven	  
• Interesse	  tonen	  
• Gelijkwaardigheid	  (opm:	  echt	  gelijk	  is	  moeilijk,	  je	  laat	  minder	  van	  je	  prive-‐leven	  zien,	  je	  bent	  er	  

voor	  je	  maatje)	  
• Aansluiten	  
• Vragen:	  wat	  wil	  je	  van	  mij	  (=regie	  laten	  bij	  je	  maatje)	  
• Contact	  maken,	  er	  zijn	  
• Inleven/	  in	  leefwereld	  komen	  
• Goed	  kijken	  en	  terug	  geven	  wat	  je	  ziet,	  vooral	  aan	  kracht	  
• Compliment(en)	  geven	  
• Oordeelvrij/	  uitstellen	  
• In	  waarde	  laten/	  respect	  
• Open	  contact/	  verdiepen	  in	  persoon	  en	  achtergrond	  
• Gezamenlijke	  activiteiten	  
• empowerement	  

	  

-‐	  -‐	  

• Te	  veel	  punten	  tegelijk	  
• Iemand	  in	  de	  slachtofferrol	  plaatsen	  
• Snel	  oordelen/	  vooroodeel	  
• Grenzen	  
• Aap	  (niet	  de	  aap	  op	  je	  schouder	  nemen	  en	  zelf	  het	  gewicht	  gaan	  dragen)	  
• Desinteresse/	  oppervlakkigheid	  
• kritiek	  

	  

Opmerking	  vrijwilliger	  
Er	  wordt	  nu	  veel	  gesproken	  op	  eigen	  kracht	  en	  dat	  mensen	  het	  zelf	  moeten	  doen,	  maar	  Saskia	  Ishaq	  
ondersteunt	  de	  mensen	  in	  sterke	  maten	  door	  dingen	  voor	  hen	  te	  regelen	  of	  het	  samen	  met	  hen	  te	  
doen.	  Dat	  dat	  ook	  kan	  op	  een	  manier	  die	  werkt,	  laat	  zij	  zien.	  Bewijs	  is	  dat	  mensen	  die	  door	  haar	  
ondersteund	  zijn	  zich	  later	  zelf	  als	  vrijwilliger	  verbinden	  om	  anderen	  te	  ondersteunen.	  

	  


