
Armoede is stom,  
armoede bij kinderen is superstom... 
400 duizend kinderen groeien op in armoede!  Waarvan 1200 in "onze mooie gemeente 
Rheden"! 

De PvdA vindt dat geen enkel kind aan de zijlijn mag 
staan. “ Meedoen is een mensenrecht”! 

Voor kinderen is armoede: geen ontbijt of warm eten, stress 
in huis omdat ouders de huur niet kunnen betalen, geen 
warme jas, geen cadeautje om te geven of te krijgen, niet 
genoeg geld voor zwemles, schoolreisjes of om op voetbal te 
gaan.... 

Ze hebben minder goede ontwikkelkansen, vaak minder 
opleiding en meer gezondheids- en gedragsproblemen. Die 
vicieuze cirkel moet worden doorbroken. 

Staatssecretaris Jetta Klijnsma heeft: 
• elk jaar €100 miljoen extra uitgetrokken om armoede bij kinderen beter te bestrijden;  
• Voor 1200 kinderen in Rheden jaarlijks nog eens ruim  € 206.000 extra, ofwel €170 per 

kind. 

Met het geld dat er voor deze kinderen is, kunnen we ze echt geven wat ze 
nodig hebben. Als de gemeente tenminste met een goed plan komt…. 

Daar willen wij ze graag bij helpen. De PvdA wil samen met kinderen en ieder die zich bij kinderen 
betrokken voelt, een plan maken hoe en waar het extra geld het beste aan kan worden besteed. 
Welke bijdrage kan of wil je aan dit plan leveren. Een plan dat ervoor zorgt dat het geld bij de 
kinderen en de gezinnen terecht komt waar het nodig is!  

Op 8 maart a.s. van 14.00 tot 16.00 uur geeft Jetta Klijnsma, samen met 
de kinderen in De Poort in Velp het startsein voor de PvdA bijeenkomst 
“Samen uit de Armoede” van 8 april a.s..   

Met landelijke fondsen en betrokken lokale partijen en ondernemers, willen we samen met de 
gemeente een echt  Rhedens PACT tegen kinderarmoede te sluiten!  

De kinderen “tekenen” er voor,  
wij ook ..en U, doet u met ons mee?  

Welkom op 8 maart in de van Heeckerenstraat 201 in Velp 
Ouders, begeleiders van sportclubs, leraren, vrijwilligers, ondernemers: iedereen die ons wil 
helpen met het maken van een plan, vragen we ons hun (mail) adres te sturen. Wij sturen u een 
uitnodiging voor 8 april en hopen dat wij met u tot een plan kunnen komen dat kinderen echt 
verder helpt... 

Wij hebben uw hulp nodig …   
De kinderen hebben onze hulp nodig.  

Namens de PvdA Rheden- Rozendaal,  Sandra van Turnhout, secretaris, 
mailto:pvda.rheden@gmail.com

mailto:pvda.rheden@gmail.com

