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Dinsdag 4 december stond de hal 

van het stadskantoor vol met lege 

kinderschoentjes. Deze schoentjes 

waren ingezameld door SP-leden als 

symbool voor de 1200 kinderen die 

in Middelburg moeten opgroeien in 

armoede.

Op de vooravond van Sinterklaas 

diende de SP een initiatiefvoorstel in 

om deze armoede onder kinderen aan 

te pakken. Het voorstel werd aange-

boden aan de voorzitter van de raads-

commissie Maatschappelijke Zaken 

in een rood laarsje en is ondersteund 

door meer dan 150 handtekeningen, 

die de SP binnen één uur ophaalde.

Het initiatief roept de raadsleden op 

om beleid te maken om te voorkomen 

dat kinderen de rekening van de crisis 

gaan betalen. Zij kunnen er immers 

niets aan doen dat ze moeten op-

groeien in een gezin met een inkomen 

onder de armoedegrens.

Het aantal kinderen dat in armoede 

moet opgroeien stijgt nog steeds, 

terwijl we het zesde rijkste land ter 

wereld zijn waar 1 op de 100 inwoners 

miljonair is. Veel gezinnen komen 

buiten hun schuld onder de armoe-

degrens en het kan iedereen over-

komen. De gevolgen zijn vaak heel 

ingrijpend; gezonde maaltijden,

schoolreisjes of vakantie zijn onbetaal-

baar, een fi etsband vervangen is al een 

enorme kostenpost als je van 50 euro 

per week boodschappen moet doen.

Deze kinderen worden de dupe terwijl 

zij niets kunnen veranderen aan deze 

armoede. Daarom riepen we de ge-

meente op specifi ek beleid maken om 

de armoede onder deze kinderen aan 

te pakken.

In januari komt het burgerinitiatief op 

de agenda en zal de gemeenteraad het 

voorstel behandelen.

De kinderschoentjes die bij de Mid-

delburgse actie gebruikt werden zijn de 

volgende dag naar Den Haag gebracht. 

Daar werd landelijk aandacht gevraagd

voor het stijgend aantal kinderen dat 

in armoede moet opgroeien. Minister 

Asscher van sociale zaken nam het 

manifest ‘Stop de armoede onder 

kinderen’ in ontvangst uit handen van 

SP-Kamerlid Sadet Karabulut.

In tegenstelling tot zijn voorganger 

erkent de minister van sociale zaken 

wél dat armoede in Nederland een 

probleem is en dat de noodzaak be-

staat om de armoede onder kinderen te 

verkleinen.

Na de manifestatie gingen alle schoen-

tjes naar Cordaid. Een tiental gloed-

nieuwe gevoerde winterlaarsjes die we 

gekregen hadden voor deze actie zijn 

gedoneerd aan de Zeeuwse kleding-

bank.

HONDERDEN KINDERSCHOENTJES ALS 

PROTEST TEGEN ARMOEDE

2013 staat voor onze afdeling weer in 

het teken van luisteren, onderzoeken 

en actie ondernemen. 

In 2012 hebben we veel werk ver-

zet in de Edelstenenbuurt voor ons       

onderzoek en rapport over achterstal-

lig onderhoud. 

We hebben actie gevoerd met de   

Sociale Werkvoorziening en voor de 

voedselbank, actiegroep Borssele 2 

Nee op kunnen heffen omdat de

tweede kerncentrale niet door gaat, 

aandacht gevraagd voor het fi etsparke-

ren, het dure VNGcongres en OV voor 

MBO, verkiezingscampagne gevoerd 

en twee amendementen op het con-

gres binnengehaald. 

Blij zijn we dat het StadsPark is gered. 

Daarnaast hebben we werkgroep 

Schouwen-Duiveland begeleid, scho-

lingen gevolgd en actie gevoerd tegen 

armoede onder kinderen!  

We willen al onze leden bedanken voor 

hun steun! In het nieuwe jaar is er veel 

te doen, we gaan aan de slag rond de 

WMO, thuiszorg en AWBZ. Armoede 

en de voortgang van de Edelstenen-

buurt blijven belangrijk om bovenop 

te zitten én de voorbereiding op de 

gemeenteraadsverkiezingen zullen we 

goed moeten aanpakken. We hopen u 

daarover op de eerstvolgende leden-

vergadering meer te vertellen.

We wensen u een sociaal 2013!

JAARWISSELING
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Suggesties, opmerkingen of vragen over de Middelburgse Tribune? 

Stuur een mailtje naar middelburg@sp.nl. Bellen kan natuurlijk ook: 0118-217720. 

Ook als u meer wilt weten of zelf wilt helpen bij het werk van de SP in Middelburg kunt 

u contact met ons opnemen. Kijk ook eens op de website: www.middelburg.sp.nl 

SINTERKLAASACTIE VOOR ZESDE JAAR SUCCES
Zaterdagochtend 1 december hebben 

we bij het winkelcentrum Middelburg-

Zuid zakjes met ingrediënten uitge-

deeld om zelf thuis pepernoten te bak-

ken. De zakjes gingen, zoals elk jaar, 

vergezeld van een kritisch gedicht. 

In totaal werden in twee uur tijd ruim 

500 zakjes uitgedeeld onder het win-

kelende publiek.

Het is nu het zesde jaar op rij dat de 

SP de sinterklaasactie organiseert. 

Bij de acties spelen we elk jaar in op 

actuele maatschappelijke thema’s. Dit 

jaar zijn dit de bezuinigingen in thuis-

zorg en GGZ, de afbraak van de WW 

en armoede onder kinderen.

SP SUCCES IN DE EDELSTENENBUURT: WOONGOED 
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Rutte en Samsom in één kabinet

Bruggen slaan naar elkaar

Maar in de thuiszorg en GGZ

Zijn mensen weer zwaar de sigaar

Ontslag wordt nog eenvoudiger

WW wordt korter, want er is geen geld

Maar 1 op de 100 is miljonair

Hoe wordt er dan geteld?

1 op de 10 kinderen groeit in armoede op

Dat is toch een schande voor de regering

Nog steeds geen wet tegen gegraai aan de top

Maar de VVD klaagt over nivellering

Eerlijk zullen we alles delen

Maar de rijksten doen niet mee

Sint en Piet hebben 1 tip

Stem volgende keer SP

Voor eerlijk delen,

Sint & Piet

Op 2 december stierf grensrechter 

Richard Nieuwenhuizen aan de ver-

wondingen die hij had opgelopen door 

ernstige mishandeling op het voetbal-

veld. Twee weken lang ging het in de 

media vrijwel nergens anders over. Er 

volgden talloze analyses over hoe dit 

heeft kunnen gebeuren.

De discussie richtte zich met name 

op het naleven van regels. De conclu-

sie was dat de regels op zich wel in 

orde waren, maar dat er onvoldoende 

gehandhaafd werd.

Ook al duurde de discussie twee we-

ken, het werkelijke probleem werd niet 

besproken. Het feit dat jongeren tot 

zoiets in staat zijn werd verafschuwd,  

maar er is geen moment gesproken 

over hoe het met kinderen zover kan 

komen dat ze tot zoiets overgaan. 

Rechtse politici benadrukken steeds 

meer dat er vooral gekeken moet wor-

den naar het slachtoffer en dat er min-

der aandacht moet worden besteed 

aan de daders. Dat kan in bepaalde 

omstandigheden het geval zijn, maar 

wanneer alle aandacht uitsluitend uit 

gaat naar het slachtoffer, zoals hier 

duidelijk het geval was, gaat het nooit 

lukken om dergelijke gebeurtenissen 

in de toekomst te voorkomen. 

Het scherper handhaven van regels 

zal geen effect hebben. Inderdaad, 

met strengere regels kunnen jonge

relschoppers/probleemjongeren 

van het veld worden geweerd. Maar 

daarmee doe je niets anders dan het 

probleem verplaatsen van het voetbal-

veld naar de maatschappij. 

Om tot een daadwerkelijke oplossing 

van het probleem te komen zul je 

met deze kinderen in gesprek moe-

ten gaan. Zolang je de oorzaken van 

het probleem niet onderzoekt is het 

onmogelijk om problemen in de toe-

komst te voorkomen, hoe repressief je 

het beleid ook maakt.

Het is jammer dat hier steeds meer 

een taboe op rust.

Stan Punt
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