Leerlingen binden strijd tegen kansarmoede aan
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Armoede moet de wereld uit. Dat zongen vijfhonderd leerlingen van vier Sint-Jobse scholen vrijdag uit volle borst op het Max
Wildiersplein. Ook in Brecht bestaat verdoken armoede.
Vanuit Maria Middelares in de Hogebaan, De Brug in de Brugstraat, Sint-Rafaël in de Kerklei en Bulo Kristus Koning in de Bethaniëlei
stapten vijfhonderd scholieren in het wit op naar het Max Wildiersplein. Daar lieten ze zich al zingend en dansend zien en horen in het
kader van de internationale Dag tegen Kansarmoede. Het was het sluitstuk van twee weken leren over armoede.
”In de klas hebben we de verwarming wat lager gedraaid en een dikke trui aangetrokken. We hadden een verhaal gelezen over een
jongen in een arm gezin dat geen verwarming kon betalen”, getuigen Jelle en Lani van basisschool De Brug. “Wij hebben ook geleerd
over een arm jongetje en onze handtekening op grote witte lakens gezet”, vertelt Amelie van Maria Middelares.
Alle lakens werden luid zingend aan elkaar geknoopt. “Zo binden we letterlijk de strijd tegen armoede aan”, legt meester Bart van Maria
Middelares uit. “Het was supertof dat de buurtbewoners onze actie steunden door ook een wit geknoopt laken uit het raam te hangen”,
stelt juf Leen tevreden vast. “Het is de eerste keer dat we met alle Sint-Jobse scholen een actie ondernemen en het heeft een grote
impact.”
Overal is er armoede. “Ook bij ons op school en in de klas. Wij zien niet dat de verwarming thuis uit staat of de brooddoos leeg is. En
daar willen we aandacht voor vragen, ook aan de gemeente zodat die er iets aan kan doen.”
Meer leefloners
OCMW-voorzitter Annemie Van Dijck nam samen met plaatsvervangend burgemeester Daan De Veuster (CD&V) en schepen van
Welzijn Jos Matheeussen (CD&V) de geknoopte lakens in ontvangst om ze aan het administratief centrum op te hangen. “Ook in
Brecht merken we een stijging van het aantal leefloners. We merken dat de schuldenlast omhoog gaat en het afbetalen ervan
moeilijker wordt. Er is ook een verschuiving van cliënteel. Niet enkel mensen met een laag inkomen komen in de problemen, ook
mensen met een inkomen uit arbeid krijgen het moeilijk. Steeds meer mensen zonder woning kloppen bij het Brechtse OCMW aan”,
merkt Van Dijck op.
Dat kon Betty Goossens van welzijnsorganisatie De Kar beamen. “Samen met De Schakel vangen we mensen met een kleine
portemonnee op, maandelijks in een eetcafé, maar ook in het Schakelhuisje kunnen ze elkaar ontmoeten. Samen zijn we sterker. Deze
actie is een knap initiatief, want zo beseffen kinderen dat ook in hun klas arme kinderen zijn.”
Schepen De Veuster: “De actie om samen te werken is heel belangrijk, alleen samen kunnen we armoede aanpakken. Met de
geknoopte lakens geven de kinderen een signaal dat er mensen zijn die moeilijk de eindjes aan elkaar kunnen knopen.”
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