BURGEMEESTERS TEGEN KINDERARMOEDE

PERSMEDEDELING

16/10/2015 – 9u15 in het Streekhuis Esenkasteel, Woumenweg 100 te Diksmuide

contactpersonen:
Frans Lefevre –voorzitter OCMW-voorzittersoverleg, tel. 0478 90 87 32
Lien De Vos –welzijnscoördinator Westhoek, tel. 051 51 94 35
Westhoekoverleg onderschrijft de ‘Verklaring van Burgemeesters tegen Kinderarmoede’ van de federale
overheid. De burgemeester van De Panne Mevr. Ann Vanheste en tevens volksvertegenwoordiger plaatste
dit initiatief van de federale Programmatorische Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie (POD MI) op
de agenda van het Westhoekoverleg. De kinderarmoedecijfers zitten jammergenoeg ook in de Westhoek in
stijgende lijn. Lokale besturen dienen hier hun verantwoordelijkheid in op te nemen.
De verklaring van de Burgemeesters tegen Kinderarmoede valt te kaderen binnen het Europa 2020-strategie
om tegen 2020 het aantal personen die te kampen hebben met armoede en sociale uitsluiting te reduceren
met 20 miljoen en de oorzaken van kinderarmoede te bestrijden. Naar aanleiding van 17 oktober, de
internationale dag tegen armoede en sociale uitsluiting, scharen de Westhoekgemeenten zich achter deze
Verklaring.
Het onderschrijven van de verklaring is geen doel op zich maar vormt een aanzet voor een versterkte en
coherente aanpak van kinderarmoede in Europese steden en gemeenten. Er moet namelijk een dynamiek op
gang gebracht worden waarin de gemeenten en andere betrokken partijen op een planmatige wijze acties
ontwikkelen die tot doel hebben kinderarmoede te elimineren.
Kinderarmoede is niet enkel een stedelijk fenomeen, maar komt jammergenoeg ook voor op het platteland.
Gemiddeld werd er in de laatste 5 jaar een toename vastgesteld van 27 % van het aantal West-Vlaamse
kinderen dat opgroeit in een gezin met laag inkomen. De sterkste toename van kinderarmoede doet zich voor
in de meer landelijke gemeenten. In Vleteren, Zonnebeke en Lo-Reninge werd er toename van meer dan 50%
vastgesteld. Maar ook in de drie kustgemeenten van de Westhoek is de kinderarmoede een probleem. Daar
stellen we vast dat ongeveer 10% van de kinderen opgroeien in een gezin met een laag inkomen. In De Panne
ligt dit cijfer zelfs op 15%.
Wanneer we kijken naar de cijfers van Kind en Gezin over het aandeel kansarme geboorten t.o.v. het totaal
aantal geboorten in de gemeenten, dan stellen we vast dat er in de Westhoekgemeenten een gemiddelde
toename is van 5,5 % meer kansarme geboorten sinds de laatste 5 jaar. En helaas blijven de cijfers jaarlijks
stijgen. Bovendien is het grootste probleem in een plattelandsregio als de Westhoek dat de armoede heel vaak
verborgen is en er nog steeds een taboesfeer rond hangt.
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Veel gemeenten zijn zich hier van bewust en nemen reeds verschillende initiatieven om kinderarmoede te
bestrijden. Voorbeelden van deze lokale initiatieven zijn: de ondersteuning van kansarme gezinnen voor
onderwijskosten, de oprichting van een ‘pamperbank’, de ondersteuning van kansarme kinderen in een
huiswerkklas, de opstart van ruilwinkels voor de kledij en een babyuitzet,… Bovendien zijn ook reeds 15 van de
18 Westhoekgemeenten gestart met de oprichting van een Huis van het Kind. Binnen deze
samenwerkingsverbanden bestaande uit allerlei welzijnsorganisaties worden o.a. acties uitgewerkt ter
bestrijding van kinderarmoede.
De OCMW’s zijn belangrijke partners in de strijd tegen kinderarmoede. Zij hebben de expertise en het netwerk
om de lokale regisseur te zijn van deze strijd. Het is bijgevolg ook logisch dat zowel de burgemeesters als de
bevoegde OCMW-voorzitters deze verklaring onderschrijven.
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