EN NU WEER SAMEN VERDER
Door de coronacrisis, de stijgende energiekosten en de hoge inflatie, hebben nog meer mensen dan
voorheen te maken met een krappe beurs. Nu "de maatschappij" weer langzaam op gang begint te
komen moeten zij keuzes maken tussen de verschillende zaken die geld kosten. De kans op sociale
isolatie zal vergroot worden als door de geldproblemen het lidmaatschap van verenigingen moet
worden opgezegd. Dit geldt zeker voor de kinderen die opgroeien in een gezin met een krappe beurs.
Eerder hebben wij als stichting Turba het project "Zelf Sjöldj", met financiële ondersteuning van
Kansfonds, uitgevoerd. Dit project richtte zich met name op het bespreekbaar maken van het thema
armoede/schulden binnen verenigingen/vrijwilligersorganisaties en het doorbreken van de
vooroordelen die er bestaan over mensen die in armoede leven.
Waar nog weinig aandacht aan besteed wordt is het "kijken naar de eigen organisatie". Hoe kun je
als vereniging/vrijwilligersorganisatie je organisatie zo inrichten en organiseren dat deze toegankelijk
is en blijft voor mensen die leven in armoede.
Stichting Turba en Kansfonds willen via het project “En nu weer samen verder” bestuurders van
organisaties/verenigingen handvatten bieden waarmee zij hun organisatie zo kunnen inrichten dat
deze toegankelijk is en blijft voor mensen die te maken hebben met armoede en/of
schuldenproblematiek.
Een van de onderdelen van het project is het verzorgen van workshops. Tijdens de workshop komt
aan de orde:
– informatie over armoede en schuldenproblematiek;
– het herkennen van de problematiek;
– het bespreekbaar maken van de problematiek;
– aanreiken van handvatten voor het aangaan van een gesprek;
– concrete tips voor de eigen organisatie.
Na afloop van de workshops ontvangen alle deelnemers een brochure met daarin de informatie die
tijdens de workshop aan de orde is gekomen.
Door een financiële bijdrage van Kansfonds kunnen drie workshops gratis worden aangeboden aan
(koepels van) vrijwilligersorganisaties. Deze workshops kunnen, tegen betaling (€ 750), ook verzorgd
worden voor andere organisaties of instellingen.
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