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Donderdag 31 januari voerden Abva-

kabo Walcheren en SP Middelburg 

samen actie voor het behoud van 

fatsoenlijke thuiszorg. Gemeente Mid-

delburg krijgt 3,3 miljoen euro minder 

van het Rijk. Dat betekent een bezui-

niging van 75 % op het budget voor 

huishoudelijke zorg.

Alleen mensen met een inkomen 

onder het bijstandsniveau krijgen nog 

zorg in natura. Mensen met een soci-

aal minimum en iedereen die daar bo-

ven zit moeten hun zorg zelf regelen. 

Er kleven drie nadelen aan dit nieuwe 

systeem: mensen die tussen de 600 

en 1600 euro per maand verdienen 

hebben echt geen vetpot. Met het 

verhogen van het eigen risico van de 

zorgverzekering, het verdwijnen van 

aftrekposten voor bijzondere ziekte-

kosten en de Wet tegemoetkoming 

chronisch zieken en gehandicapten 

(Wtcg) en het veranderen van de 

AWBZ, zullen mensen geen reserves 

meer op kunnen bouwen, voor zover 

die er al waren. Mensen die het wel 

kunnen betalen, zullen de zorg privaat 

in gaan kopen, het zwarte geld circuit 

zal daardoor vermoedelijk toenemen. 

Ten slotte wachten er voor de thuis-

zorgmedewerkers ontslagen. In heel 

Nederland gaat het om 58.000 banen!

Reden genoeg om een oproep te doen 

aan bewoners om hun solidariteit te 

betuigen en de regering op te roepen 

om deze maatregel te stoppen. Jorika 

Doeleman: “De mensen die wij om 

een handtekening vroegen zeiden 

vaak meteen “Ja natuurlijk, het is echt 

schandalig wat er gebeurt!”. Allemaal 

ervaringsdeskundigen die zeiden dat 

mantelzorg prachtig is maar soms echt 

te zwaar. Niet iedereen heeft kinderen 

in de buurt wonen en niet alle buren 

hebben de capaciteit om te zorgen, het 

is een vak dat onderschat wordt. Bo-

vendien heeft de overheid gestimuleerd 

dat vrouwen gingen werken. Hartstikke 

goed, maar in combinatie met gezin en 

ouders die zorg nodig hebben, is het 

straks kiezen, en dan weet ik wel waar 

het op uitdraait...”

Werknemers en werkgevers in de 

Thuiszorg werden enkele jaren geleden 

al geconfronteerd met de nadelige ef-

fecten van marktwerking. Men is tegen 

elkaar op gaan bieden met als gevolg 

dat goed opgeleide thuiszorgmedewer-

kers werden vervangen door mensen 

uit de schoonmaakbranche die geen 

enkele kennis of affi niteit hadden met 

hulp aan ouderen of mensen met een 

handicap. De SP spreekt niet voor niets 

over Thuiszorg. Vaste krachten kregen 

te horen dat ze ontslagen werden en 

terug konden komen als alphahulp. Met 

minder loon, geen pensioenopbouw 

en geen doorbetaling bij ziekte. Als je 

de gevolgen optelt is dit een asociale 

maatregel die enorme effecten heeft. 

ACTIE VOOR BEHOUD THUISZORG

Om de twee jaar kiezen de leden van 

de afdeling een nieuw bestuur. Het 

oude bestuur legt dan ook verant-

woording af. Verder is er altijd veel 

ruimte ingepland om met elkaar te 

spreken over verleden maar vooral de 

toekomst. 

Wat wordt de koers van het nieuwe 

bestuur, natuurlijk hebben de kandi-

daten daar een idee over maar wat 

vinden de leden daarvan? En zijn er 

punten die extra aandacht verdienen. 

Voor wie denkt dat je minstens afge-

studeerd politicoloog moet zijn om 

aan zo´n onderwerp mee te doen, een 

geruststelling. We zijn lokaal actief en 

dan gaat het over zaken die we alle-

maal dagelijks meemaken: van fi ets-

routes tot huisvesting, van thuiszorg tot 

armoedebeleid. Als bestuur staan we 

zonder onze leden nergens. Zij bepalen 

of er voldoende inzet is geweest maar 

zijn ook medeverantwoordelijk voor de 

uitvoering.

nodig is om fatsoenlijk te kunnen leven. 

Daarom zijn onze leden essentieel, zij 

zijn een bron van informatie. Zij zetten 

samen met ons een koers uit.

Daarnaast is een ledenvergadering een 

mooie gelegenheid om gastsprekers te 

vragen. Dit keer heeft Hans Martin Don 

verteld over zijn ervaringen als wethou-

der in Eindhoven. 

Het nieuw verkozen bestuur bestaat uit 

voorzitter Petroesjka Sterk, secretaris 

Leo Ton, Jeroen van Dijen, Sabine 

Humpert, Jorika Doeleman en Els 

Simons. Zij gaan de komende twee jaar 

inzetten op de organisatie van lokale 

en landelijke acties en de voorbereiding 

op de gemeenteraadsverkiezingen.

 

VERSLAG LEDENVERGADERING

We gaan er namelijk prat op dat we 

een actieve partij zijn. We moeten we-

ten wat er leeft. We moeten bewoners 

steunen in hun streven naar verbe-

tering, of het nou gaat over de buurt 

waarin men woont of de zorg die
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Naar aanleiding van ons burgeriniti-

atief in december 2012 om armoede 

onder kinderen te voorkomen, ont-

vingen we een mail van de recent 

opgestarte speelgoed- en kledingbank 

in Middelburg. Naast de voedselbank 

helaas noodzakelijke initiatieven om 

huishoudens die het water tot aan de 

lippen staat te ondersteunen met de 

basisvoorwaarden van een fatsoenlijk 

bestaan. De noodzaak van goede 

kleding en schoeisel spreekt voor 

zich. Maar ook speelgoed is belangrijk 

om de ontwikkeling van kinderen te 

stimuleren of door een knuffel troost 

te vinden. We wilden graag kennis 

maken met de mensen die zich hier 

voor inzetten.

uitzoeken, verstellen, schoenenpoet-

sen en strijken zodat alle kleding er 

tiptop uit ziet. Weerwerk helpt met 

inzamelen, schoonmaken en herstel-

len van speelgoed.  

De winkelruimte ziet er prettig ver-

zorgd uit. Coördinator van de kleding-

winkel Susannah: “Voor mensen die 

hier binnenkomen is het heel belang-

rijk dat ze zich op hun gemak voelen, 

we hebben een koffi ehoekje en ieder-

een krijgt op afspraak zo´n anderhalf 

uur de tijd om te winkelen. 
stateren maar in dat opzicht blijkt 

ons initiatief net als de voedselbank 

onmisbaar.”

In de kleine kantine wordt met een 

kop koffi e druk gekletst door de vrijwil-

ligers van de Kledingbank. Dit initiatief 

is duidelijk breder dan alleen voorzien 

in kleding of speelgoed, er worden 

verbanden aangeknoopt met andere 

sectoren, zoals Weerwerk en het 

ROC. Er zijn gesprekken met ´t Gors, 

Orionis en Arduin. Het staat allemaal 

nog in de kinderschoenen, want de 

organisatie opzetten heeft veel tijd en 

energie gekost, maar dat het belang-

rijk is staat vast.

Er vallen namelijk te veel mensen 

tussen wal en schip. Mensen die vaak 

de wegen niet op eigen houtje kunnen 

vinden, niet mondig zijn, misschien 

laaggeletterd of het zo druk hebben 

met overleven dat ze door de bomen 

het bos niet meer zien. Veel mensen 

in Nederland zijn zelfstandig maar 

een kleine groep heeft een (tijde-

lijke of permanente) steun in de rug 

nodig. Dat wordt in deze tijd van eigen 

kracht, 24-uurs economie, digitalise-

ring en individualisme nog wel eens 

vergeten. Tussen de papieren werke-

lijkheid van het minimabeleid en de 

rauwe realiteit gaapt een groot gat.

Meer informatie is te vinden op 

www.speelgoedbank-zeeland.nl en 

www.kledingbank-zeeland.nl.

OP BEZOEK BIJ DE SPEELGOED-/KLEDINGBANK

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 

Op de inhoud van deze nieuwsbrief is de Creative Commons licentie CC-BY-NC-ND van toepassing.

Op woensdag 6 februari 2013 hadden 

we een informatief gesprek met initi-

atiefnemers Susannah Koppejan en 

Daniël van der Meer. Zij vertellen dat 

er in korte tijd meer dan 40 vrijwilligers 

betrokken zijn bij de “winkel zonder 

kassa”. De ruimtes van het ROC 

waren beschikbaar maar inrichting, 

logistiek en vooral het “maatwerk” zijn 

van belang. Diverse mensen en een 

aantal landelijke winkelketens stellen 

goede kleding ter beschikking. Niet 

alle maten kunnen echter terecht in 

het rek. Dus in het magazijn staan 

stellingkasten met dozen waarop kle-

dingmaten staan aangegeven. Het is 

een enorme klus om orde te brengen 

in de zakken vol kleding die aangebo-

den worden. Vrijwilligers helpen met 

Daarbij wordt iedereen desgewenst 

geholpen met adviezen maar ook de 

juiste kledingmaat. Als er kinderen bij 

zijn krijgen die na afl oop een speel-

goedpakket mee.”

Het speelgoed staat feestelijk inge-

pakt met een briefje erbij voor welke 

leeftijdscategorie de pakketjes zijn 

bedoeld. Er zit bijvoorbeeld een 

puzzel, boekje, spelletje en knuffel 

in. Je kunt je direct voorstellen dat 

dit een geweldige verrassing is voor 

kinderen die opgroeien in huishou-

dens waar vaak niet eens geld is 

voor een warme maaltijd. Daniël van 

der Meer vertelt dat mensen worden 

doorverwezen door maatschappelijke 

organisaties. Kerken, scholen, maat-

schappelijk werk of de Voedselbank 

kunnen helpen of aanvragen indienen 

als er ondersteuning nodig is. Daniël: 

“We maken schrijnende situaties mee, 

mensen die geen kleding durven 

passen omdat ze geen ondergoed 

hebben. Kinderen die met gekromde 

tenen lopen in veel te kleine schoen-

tjes. Het is bitter om te moeten con-

Daniël van der Meer


