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Postbus 56893 / 1040 AW Amsterdam 
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www.child-support-europe.com 

 

Child Support 2010 
Na een tijdje stilte komt onze nieuwsbrief weer uit. 

Dit keer hebben wij gekozen voor een nieuwe opzet.  

Wij blijven onze lezers op de hoogte houden van onze activiteiten, maar 

daarnaast willen wij: 
-  over gezondheid en behandeling gaan schrijven en  

- aandacht besteden aan een bepaald thema.  

Voor dit nummer hebben wij gekozen voor: “Armoede en sociale uitsluiting” 

Dit is een onderwerp dat veel aandacht krijgt bij de Europese Gemeenschap en 

ook in Amsterdam een groeiende realiteit is.  

Child Support wordt vaak geconfronteerd met de effecten hiervan bij kinderen 

en jongeren in een weinig zorgvuldige en tevens zeer stresserende 

samenleving.  

 

Meer informatie over Child Support is te lezen op de website: 

www.child-support-europe.com  

 

 
 

 

CHILD SUPPORT 

Naar een gezonde sociale omgeving 

NIEUWSBRIEF  

Regeringsvoorstel 
Het huidige kabinet wil ook voor de 2e lijns geestelijke gezondheidszorg een eigen 

bijdrage invoeren.  
Als er geen protest komt, blijft de eigen bijdrage bij de 1e lijns gezondheidszorg, 

van 10.00 euro per sessie en komt er 90.00 euro voor een behandelreeks 2e lijns 

zorg bij. Een beroep doen op consult, diagnostiek, advies en behandeling wordt 
voor veel kinderen en jongeren nog moeilijker gemaakt. 

 

Vindt u dat dit maatschappelijk en financieel niet verstandig is, stuur dan een e-
mail aan de Kamercommissie voor Volksgezondheid t.a.v. de voorzitter van de 

Kamercommissie VWS, Mw. P. E. Smeets cie.vws@tweedekamer.nl : 

 “Eigen bijdrage in de geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en 
jongeren, is niet verstandig. Ik keur die af.”  

 

Dat kan uw bijdrage zijn aan de opbouw van een verantwoorde, gezonde toekomst 
voor alle kinderen. 

 

CHILD SUPPORT  

als waardevolle partner en een stem in Amsterdam! 
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CHILD SUPPORT nieuwsflits 

Child Support a voice 
Voor de deelraadverkiezingen van maart 2010 heeft Child Support een document opgesteld en aan de politieke partijen 

aangeboden: “Zorgleerlingen in Amsterdam en sociale segregatie. “Overheid. Onderwijs. Segregatie” 

Tijdens een gesprek met mevrouw Martientje Kuitenbrouwer, de lijsttrekker van de PvdA in Amsterdam West, is het 

document aangeboden. 

F. Cunha, verantwoordelijk voor Child Support, schetste toen de situatie. Als meer dan 20% van de kinderen op school 

griep zouden hebben, zou onmiddellijk en terecht een noodplan opgesteld worden. Het is een feit dat meer dan 20% van 

de kinderen op school lijdt onder een of meer ernstige psychische problemen en de scholen hebben niets bij de hand om 

hier iets aan te doen. 

Geestelijke gezondheid van kinderen staat niet op de politieke agenda en heeft de aandacht niet van de samenleving! 

 

Het document “Overheid, Onderwijs, Segregatie” is op ons website beschikbaar.  
 

Website van Child Support 
Onze website wordt regelmatig vernieuwd.  

Breng een bezoek aan : www.child-support-europe.com 

Er is informatie beschikbaar over diensten voor ouders en 
scholen. 

Huisartsen en instellingen kunnen ook bij ons terecht.  
Hoe, kunt u op onze website zien. 

Naast informatie over wat wij doen en hoe wij te bereiken zijn, 

vindt u ook artikelen en wetenschappelijke informatie. 

Voor groot en klein,  voor thuis en op school, voor ouders en 

onderwijsgevenden, zijn er ook suggesties voor films en 

boeken te vinden. 

Samenwerking met Zuidoost 
In 2009 zijn wij in gesprek gegaan met Stadsdeel Zuidoost. 

Na veel gesprekken met politici en ambtenaren heeft het stadsdeel ons 

uitgenodigd om een samenwerkingsproject te schrijven en te 

presenteren, zodat Child Support in Zuidoost kinderen in nood zou 

kunnen helpen. 

Daar de financiering niet rond is, staat het project nu in stand-by. 

Wij zullen u op de hoogte houden van dit initiatief. 

Het basisconcept van het project “Get Real” is te lezen op onze 

website. 

Child Support op school 
Child Support geeft psychologische ondersteuning aan kinderen en jongeren in Amsterdam, zowel op school als bij ons 

Psychodiagnostisch en Behandelcentrum.  

Wij zijn de enige organisatie in Amsterdam die met kinderen en jongeren werkt op hun eigen school.  

In ons werk integreren wij geestelijke gezondheid en onderwijszorg. Het geheel zien wij in zijn maatschappelijke context.  

Op school streeft Child Support naar een actieve en intensieve samenwerking met school en ouders bij vroege 

signalering van psychische problematiek, consult en psychodiagnostiek.  

Advisering en behandeling van kinderen koppelen wij aan het inhalen van onderwijs- en ontwikkelingsachterstanden. 

Zie ook onze folders voor ouders en scholen op onze website. 

 

 

CHILD SUPPORT 

 

Eurochild 
Eurochild is een Europese netwerkorganisatie die in maart 

2004 opgericht is met als doel het promoten van het 

welzijn en de rechten van kinderen en jongeren. 
Momenteel zijn 111 organisaties aangesloten, verspreid 

over 35 Europese landen, waarvan 4 in Nederland 
gevestigd. 

Eurochild heeft haar secretariaat in Brussel. 

Voor meer informatie: www.eurochild.org 
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Thema: Armoede en Sociale Uitsluiting 

 

Armoede en Sociale Uitsluiting  

2010 European year for Combating Poverty and Social Exclusion         

             
Ieder jaar vraagt de Europese Unie aandacht voor een relevant thema. 

2010 krijgt als stempel het jaar van Bestrijding van de Armoede en de Sociale Uitsluiting. 

Circa 80 miljoen Europeanen (ongeveer 16% van de Europese bevolking) leeft in armoede. 

De bedoeling achter dit initiatief is vooral het onderwerp bespreekbaar maken, zowel centraal als bij iedere 
lidstaat. 

Met dit initiatief kan iedere staat het onderwerp intern bespreken en dichterbij hun eigen bevolking brengen om 

tot uitvoerbare oplossingen te komen. 
De reden achter dit besluit is de mondiale economische crisis die het afgelopen jaar ook in de ontwikkelde 

Europese landen veel schade heeft aangericht. 

Opeens nam het aantal werklozen gigantisch toe: er zitten nu 20 miljoen mensen zonder werk en 5 miljoen 
dreigen werkloos te worden. Dit zijn gegevens van de OIT. 

Het is dus dringend noodzakelijk die gevolgen snel terug te dringen. Nieuwe banen en een rechtvaardige 

verdeling van rijkdom is een weg. 
De Millennium Doelen die de VN in 2000 geïntroduceerd heeft, zijn nog lang niet bereikt. 

 
“In 2000 hebben regeringsleiders van 189 landen afgesproken om vóór 2015 de belangrijkste 
wereldproblemen aan te pakken. Er zijn acht concrete doelstellingen vastgelegd: de millenniumdoelen.”  

Meer informatie: www.millenniumdoelen.nl 

 

Het halveren van het aantal mensen dat in armoede leeft (te bereiken in 2015)  lijkt steeds moeilijker te 

realiseren. Er kwamen er opeens veel meer bij. Toch is het niet onmogelijk. Het is een kwestie van 

gezamenlijke inzet. 

De politici proberen in 2010 een solidair gevoel te creëren voor het probleem.  

Zou dat lukken? Meer dan de helft van het jaar is al achter de rug en we hebben niet eens gemerkt dat er enig 

initiatief of activiteit hieromtrent was. 

Wat loopt er dan fout? 

 

De doelstellingen van het Europees jaar in 2010 
Volgens de gegevens, beschikbaar op de website www.europa-nu.nl, heeft de EU in het kader van het jaar van 
de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting de volgende doelen vastgesteld: 
 
1.  “het stimuleren van politieke betrokkenheid op elk gebied van de samenleving om armoede en sociale 
uitsluiting te bestrijden, van Europees tot lokaal niveau, zowel openbaar als privé” 
2.  “de Europese burgers inspireren om samen de strijd aan te gaan tegen armoede en sociale uitsluiting” 
3.   “aandacht besteden aan de zorgen en behoeften van mensen die worden geconfronteerd met armoede en 
sociale uitsluiting” 
4.   “betrokken zijn bij de samenleving en niet-gouvernementele organisaties die armoede en sociale uitsluiting 
bestrijden” 
5.  “stereotypen en stigmatisatie van armoede en sociale uitsluiting tegengaan” 
6.  “het promoten van een samenleving die een goede levensstandaard ontwikkelt en onderhoudt en zorgt voor 
sociaal welzijn en gelijke kansen voor iedereen “ 
7.   “solidariteit tussen verschillende generaties aanmoedigen en instaan voor duurzame ontwikkeling”. 
 
Daarbij wordt nog gezegd dat in het kader van dit jaar overal in Europa diverse activiteiten georganiseerd 
zullen worden. De meeste zullen gericht zijn op het vestigen van de aandacht op de problemen rond armoede. 
Veel van de lokale activiteiten in het kader van het Europees jaar 2010 zullen toch  kleinschalig zijn.    
Heeft u in uw buurt iets gemerkt van zulke activiteiten? 
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Thema: Armoede en Sociale Uitsluiting 

 

Armoede in Amsterdam 
 

Afgelopen mei heeft de Rekenkamer 

Amsterdam een rapport gepubliceerd met 
de titel “Armoedebeleid in Amsterdam”. 

 

In het voorwoord van het rapport wordt 

gezegd dat het armoedebeleid van de 
gemeente Amsterdam niet als doel heeft  

huishoudens die in moeilijke situaties leven 

uit de armoede te halen.  

Hun doel is alleen voorkomen dat deze 
mensen wegens financiële belemmeringen 

onvoldoende meedoen aan de samenleving. 

Daarom is het gemeentebeleid uitsluitend 

gericht op inkomensondersteuning. 

Er wordt aan toegevoegd dat de 

huishoudens die in armoede leven vaak  

een complexe achtergrond hebben. 

Hoewel er een armoedebeleid op papier 

staat, wordt in de hoofdconclusies van dit 

rapport nog vermeld dat de gemeente 

Amsterdam een groot deel van de 

doelgroep van het armoedebeleid niet in 

beeld heeft. 

 

De Rekenkamer schat het totaal aantal 

minimahuishoudens in Amsterdam op 

tenminste 80.000.  Dit aantal is 11.000 

hoger dan het aantal dat door de laatste 

armoedemonitor van de stad (over het jaar 

2008) aangegeven werd (+/_ 69.000).   

De gegevens van de Rekenkamer worden 

door de gegevens van de belastingdienst 

ondersteund. 

Er wordt ook nog aangegeven dat hier 

psychische, sociale en fysieke problemen 

aan ten grondslag liggen.  

Men weet dat er veel verborgen armoede in 

de stad is. In 2008 leefde één op de vijf 

huishoudens van een minimuminkomen of 

lager.  

 

 

 
 

 

Dat is veel en men kan er niet om heen. 

In 2006 stond Amsterdam op nummer vier op de 

ranglijst van de slechts scorende gemeentes van 

Nederland wat armoede betreft. 

Na het schetsen van de situatie van duizenden 

gezinnen in nood in Amsterdam, hoe kan men, 

hoe kunnen politici niet als doel hebben deze 

gezinnen uit de armoede te halen? 

Miljoenen uitgeven aan maatregelen om de 

situatie te handhaven is eigenlijk niet 

maatschappelijk verantwoordelijk, vindt u ook 

niet? 

Armoede is maatschappelijke onverschilligheid. 

En die blijft groeien, ook in Amsterdam. 
 

  © Child Support  

september 2010 
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Armoede is een van de grootste problemen in 

iedere samenleving. 

Armoede is groeiend in Europa en zelfs 

Nederland kan er niet omheen.  

Ook kinderen en jongeren worden er 

slachtoffer van. 

In Europa zijn er veel kinderen en jongeren 

die in armoede leven. In Nederland ook.  

Volgens gegevens van Eurochild 

(www.eurochild.org), zijn er circa 19 miljoen 

kinderen in Europa  (dat betekent één op de 

vijf kinderen) die in armoede leven of dreigen 

te zullen leven.  

Ruim 60% van de Amsterdamse kinderen 

woont in achterstandwijken. En dit aantal is 

met de jaren alleen maar gestegen. 

Een hoog percentage van deze kinderen komt 

uit bijstandsgezinnen met een laag inkomen.  

 

Armoede in de jeugdjaren heeft een zware 
impact en ernstige gevolgen. 

Mensen die in armoede leven, kinderen en 

jongeren die in armoede opgroeien, kunnen 

vaak niet goed functioneren. 
Dat betekent vaak,  en vooral voor kinderen, 

langdurige gezondheidsproblemen, zowel 

fysiek als psychisch. Dat betekent het 

ontstaan van achterstandsleerlingen. In 
Amsterdam komen ook steeds vaker jongeren 

uit deze doelgroep in aanraking met justitie. 

De gevolgen daarvan op langere termijn zijn 

desastreus zowel voor het welzijn van de 
mens zelf als voor de economische groei en 

welvaart van de samenleving waarin wij leven. 

Armoede is een ziekte in de samenleving die 

ernstige en langdurige gevolgen heeft. 
De psychische gevolgen die armoede met 

zich meebrengt  wordt overdragen van de ene 

generatie naar de volgende.  

Hoe kan een kind of jongere zijn kansen 

benutten onder de zware last van een 

dagelijkse beleving van armoede ? 
 

 

 
 

 

Het bestrijden daarvan en van de sociale 
uitsluiting is een dringende noodzaak. En het is 

een zaak van iedereen.  

Onze kinderen en jongeren lijden. 

Vindt u het niet de moeite waard om hier iets 
aan te doen? Werk mee! 

 

Het  bestrijden van de armoede moet veelzijdig 

zijn. Men moet aandacht geven aan de 
huisvesting, basisbehoeften, gezinsfunctioneren, 

gezondheidszorg, opvoeding , onderwijs en 

beroepskwalificatie, veiligheid, een gezonde 

omgeving opbouwen, sociale participatie en 

burgerschap. Dat zijn alle onderdelen waaraan 

gewerkt moet worden om een duurzame 

toekomst op te bouwen. Niet alleen voor de 

gezinnen in nood, maar voor ons allemaal. 

Er moet inderdaad veel gebeuren. Maar het is 

de moeite waarde om mee te werken aan het 

ontwikkelen van effectieve oplossingen. 

De armoede in Europa is voor een groot deel 

onzichtbaar, maar dat betekent niet dat die niet 

bestaat.  

Er zijn veel mensen in nood, wanhopig, lijdend, 

schreeuwend om hulp.  

Merkt u dat niet? 
 

Kinderarmoede en psychische gevolgen 
 

Bij één op de vier kinderen gaat het 

helemaal niet goed. En dat is niet leuk. 

© Child Support 

September 2010 
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Europees onderzoek over kinderarmoede in Nederland 

 
Recente informatie vinden over kinderarmoede in Nederland of in Amsterdam is een moeilijke zaak. 

Toch kwam ik een interessant onderzoek tegen, gehouden namens de Europese Commissie. 

In 2007 is een Europees document gepubliceerd met de titel “Aanpak kinderarmoede en bevordering 

sociale insluiting van kinderen” in Nederland. 

Daarin wordt veel interessante informatie gegeven. 

Ten eerste wordt aangegeven dat er weinig onderzoek is gedaan in Nederland naar het effect van 

armoede op het welzijn van kinderen, ook geen onderzoek naar de materiële armoede van kinderen. 
De aandacht van Nederland is gericht op “participatie” (dat houdt in mee doen aan sport, vakantie, e.d.) 

niet op gezondheid, huisvesting e.d. 

Volgens het document is armoede een breed begrip, het gaat niet alleen om geld hebben, maar ook om 

allerlei andere vormen van participatie. 
Er wordt ook in aangegeven dat er in Nederland weinig recente literatuur beschikbaar is over de 

verhouding tussen armoede en gezondheid bij kinderen. Men weet alleen dat deze laatste bedreigd wordt 

door een armoede situatie. 
Er is wel een verband gelegd tussen armoede en schoolprestaties. Maar aan de andere kant is er weer 

weinig bekend over kinderen en huisvesting. De aandacht wordt alleen gericht op “probleembuurten”, niet 

op de huisvesting zelf. 

Om het probleem van kinderarmoede te bestrijden moet men ondersteuning krijgen op verschillende 

gebieden, toch was er toen geen samenwerking tussen de verschillende ondersteuningsstructuren die al 

actief waren. Zal dat veranderd zijn? 

De participatie van jongeren in de maatschappij is al jaren een hoge prioriteit van de overheid,  toch is de 

achterstandssituatie waarin die jongeren leven niet verbeterd. 

De onderwijsachterstanden en het voortijdig schoolverlaten blijven een realiteit en een groot probleem, 

want o.a. thuis blijft de situatie slecht. 

Over het zogenaamde psychosociale welzijn van de kinderen is veel onderzocht, toch is er nooit een 

verband gelegd met de financiële en woonomstandigheden waarin ze opgroeien. Er wordt veel over 

probleemgedrag gesproken, maar vanuit een te brede context om tot werkelijke oplossingen te komen.  

Men weet nu dat het inkomen van de ouders een belangrijk effect heeft op de schoolprestaties van 

kinderen en jongeren die aan het onderwijs deelnemen.  

Daarbij wordt in dit document ook gezegd dat in Nederland weinig bekend is over kinderen die slecht 

gehuisvest of zelfs dakloos zijn. 

Er wordt aan toegevoegd dat jongeren uit de lagere sociaal-economische klassen vaker betrokken zijn bij 
criminele avtiviteiten dan jongeren met een welvarende achtergrond”. 

Al die omstandigheden gaan gepaard met moeilijkheden in de opvoeding van de kinderen door de 

moeilijke situatie waarin de ouders uit arme gezinnen zich bevinden. Daar komt depressie ook vaak voor 
door de zware psychologische last die armoede veroorzaakt. In zulke gevallen hebben de ouders (en 

vervolgens de kinderen ook) minder sociale contacten waardoor steun van derden moeilijker wordt. 

De conclusie is dat ondersteuningsinterventies effectiever moeten zijn. Ze moeten niet uitsluitend van 

financiële aard zijn, maar ook op veel andere niveaus en gebieden om deze gezinnen, deze kinderen en 
jongeren, effectief te helpen. 

Drie jaar geleden werd dat al aangegeven, toch is de enige doel van de gemeente Amsterdam financiële 

ondersteuning te bieden en niet deze gezinnen uit de armoede te halen. Merkwaardig! 

 

www.peer-revieuw-sociaal-inclusion.net 
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De nieuwe voorzitter  

van de Europese Unie en  

het Europese jaar 2010 
 

Vanaf 1 juli 2010 heeft België het 

voorzitterschap van de Europese Unie voor 

een periode van 6 maanden. Een van de 
prioritaire werkvelden voor die periode is het 

terugdringen van de kinderarmoede. Wordt er 

werkelijk wat aan gedaan? Wij zullen zien. 

 
Meer informatie: 

www.vleva.eu 

www.kinderrechtencoalitie.be 

www.endchildpoverty.eu 
 

Bezoek deze websites voor meer 

informatie: 
 
www.milleniumdoelen.nl 

www.amsterdam.voedselbank.org 

www.voedselbankennederland.nl 

www.eurochild.org 
www.rekenkamer.amsterdam.nl 

www.europa-nu.nl 

 
 

 

Aanbevolen 

 
Film/ DVD  Artikel op ons website te vinden Boeken 

 

    
The freedom writers  

 

 

 

“I am just a poor boy though my story 

 seldom told” 

 

 
 

The freedom 
writers diary 

The status 
syndrome:  

How Social 

Standing Affects 

Our Health and 

Longevity 

© Child Support 
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a value partner and a voice at Amsterdam! 
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CONTACT 

 

Postadres: 

Postbus 56893 

1040 AW Amsterdam 

The Netherlands 

 

Tel. 00 31 (0)6 33 86 36 57 

Fax: 00 31 (0) 6182 686 

E-mail: child-support@euronet.nl 

 

Psychodiagnostische Centrum CHILD SUPPORT Kinderen en Jongeren 

Tel. 00 31 (0)6 33 86 36 57 

Herengracht 478, 3D 

Volgens afspraak 

 

www.child-support-europe.com 

 

 

Aanmelding voor onze nieuwsbrief 
 

Ten gevolge van een wijziging van de Telecommunicatiewet dienen wij per oktober 2009 

formeel toestemming te hebben voor het versturen van onze elektronische informatie en 
nieuwsbrieven. 

 

Kent U iemand dat onze nieuwsbrief graag wil ontvangen? 

Dan kunt hij of zij via bijgevoegde aanmeldingsformulier op onze website aanmelden. 
Bij Nieuwsbrieven is het aanmeldingsformulier te vinden. Na invulling graag sturen naar het 

volgende email adres: childsupport.europe@hotmail.com 
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