
Armoede en de psychische gevolgen daarvan bij de nieuwe 
generaties 
 

Armoede is een van de grootste problemen van iedere samenleving. 
Het is een groeiend probleem en zelfs Nederland kan er niet omheen. 
Steden als Amsterdam kunnen dit probleem niet meer verbergen.  
Er zijn zelfs stadsdelen in deze stad waar 40% van de bevolking onder de 
armoedegrens moet leven. Dat is niet acceptabel. 
Als gevolg daarvan groeien de psychische klachten en deze worden steeds meer 
zichtbaar. Ook kinderen en jongeren worden hier slachtoffers van. 
Mensen die in armoede leven, kinderen en jongeren die in armoede opgroeien, kunnen 
vaak niet goed functioneren. 
Voor kinderen en jongeren betekent dat schoolachterstand oplopen en zelfs 
schooluitval en gezondheidsproblemen, zowel fysiek als psychisch. 
In een gezin waar dagelijks geen of weinig geld is voor onder ander eten, 
gezondheidszorg of de huur, zullen alle gezinsleden daaronder lijden. 
Armoede gaat vaak van de ene generatie over op de volgende.  
Armoede levert stress op. Leven in stress is een pijnlijke en belemmerende ervaring. 
Hoe kan een kind of jongere zijn kansen benutten onder de zware last van een 
dagelijkse beleving van armoede?  
Medeburgers moeten hier werkelijk iets aan doen. 
Dat betekent helpen en niet meewerken aan het onzichtbaar maken van segregatie in 
de samenleving. 
Het gebeurt iedere keer weer, dat kinderen doorgestuurd worden naar het speciaal 
onderwijs in plaats van hen daadwerkelijk te helpen en te behandelen. Of wanneer 
besturen de scholen niet de mogelijkheid geven om tot werkelijke oplossingen te 
komen voor de groeiende problemen van kinderen. Of wanneer onwetendheid en 
vooroordelen worden gehandhaafd. 
De samenleving zijn wij zelf, niet alleen de politici en de overheden. 
We zijn eraan gewend geraakt dat ergens iemand voor ons zorgt. We zijn vergeten 
alert te blijven en ook voor elkaar te zorgen. Het is hoog tijd om dat te veranderen. 
Het is dringend nodig dat wij onze ogen niet meer sluiten voor de armoede om ons 
heen en de sociale gevolgen daarvan. 
Het is tijd om werkelijk effectieve wegen en oplossingen te vinden om het lijden van 
medeburgers te bestrijden.  
Een groot deel van onze medeburgers is bang, in nood, wanhopig, lijdt en schreeuwt 
om hulp. Merkt u dat niet? 
Samen kunnen wij veel doen en veranderen. 
Dat is echt de moeite waard. 
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