VOORKOMT DE NEGATIEVE EFFECTEN VAN KINDERARMOEDE

Eigenwaarde, positief zelfbeeld en weerbaarheid
Een op de acht kinderen in Nederland groeit op in armoede. Voor veel kinderen betekent dit
een valse start in het leven. Er is veel onderzoek gedaan naar de negatieve effecten van
armoede op korte, middellange en lange termijn. Daaruit blijkt dat armoede zowel de
cognitieve als de sociaalemotionele ontwikkeling van kinderen nadelig beïnvloedt. Armoede
vergroot de kansenongelijkheid in Nederland.

EFFECTIEVE
METHODE

TOEKOMSTGERICHT

SOCIAAL KAPITAAL

‘Ik ben rijk!’ is het eerste
trainingsprogramma dat speciaal is
ontwikkeld om kinderen weerbaarder te
maken tegen de negatieve effecten van
armoede. De groepsinterventies zijn
gebaseerd op beproefde methodieken
als Rots en Water, Head-Up en
interventies uit de armoedebestrijding.
‘Ik ben rijk!’ versterkt het gevoel van
eigenwaarde, draagt bij aan een
positief zelfbeeld en leert kinderen
positieve en effectieve
copingstrategieën in te zetten.

‘Ik ben rijk!’ biedt u als gemeente de
mogelijkheid kinderen in armoede nog
effectiever te ondersteunen. De
bestaande hulp voor deze doelgroep
bestaat nu voornamelijk uit
voorzieningen, zoals Kindpakketten.
Deze vormen van hulp voorkomen
sociaal isolement, maar helpen
onvoldoende tegen de negatieve
effecten op middellange en lange
termijn. ‘We verzorgen kinderen, maar
we versterken ze niet’, aldus
Kinderombudsman Margrite Kalverboer.

Met ‘Ik ben rijk!’ krijgen kinderen weer
een gevoel van controle dat ze door
armoede vaak zijn kwijtgeraakt. Dit
draagt bij aan hun welzijn en stelt hen in
staat betere keuzes te maken, zowel
voor de korte als voor de langere
termijn. De trainingen sluiten aan op
actuele kennis van motiverende
gesprekken en oplossingsgericht
coachen en vergroten het sociaal
kapitaal van kinderen door
lotgenotencontact.

EEN EURO DIE JE IN EEN
KIND INVESTEERT, GAAT
EEN LEVEN LANG MEE!
Wilt u weten hoe u kinderen in armoede in uw
gemeente kunt ondersteunen met ‘Ik ben rijk!’, neem
contact met ons op. Dat kan via
mail: info@ikbenrijk.com.
Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.
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IK BEN RIJK
“Echte armoede is het jezelf niet
gunnen of niet de kans krijgen je
talenten te ontwikkelen”
Eva Yoo Ri Brussaard (initiatiefnemer Ik
ben rijk! en directeur van Single
SuperMom)

IK BEN RIJK! IN UW GEMEENTE
Ook in uw gemeente groeien kinderen op in armoede. Nederland
presteert al langer slecht als het gaat om het tegengaan van
kinderarmoede. De coronacrisis vergroot momenteel alleen nog
maar de tweedeling en kansenongelijkheid in ons land. Niet voor
niets pleitten vijftien burgemeester in juni van dit jaar in een
manifest voor onorthodoxe maatregelen om te voorkomen dat er
een verloren generatie opgroeit. Het SCP spreekt van het
littekeneffect van armoede.
Als gemeente biedt u kinderen met ‘Ik ben rijk’ de mogelijkheid
om dergelijke littekens te voorkomen. Dat kan op twee manieren.
Via scholen, bijvoorbeeld in achterstandswijken, waar de
trainingen klassikaal kunnen worden aangeboden door
gastdocenten van de makers van ‘Ik ben rijk’ of door docenten te
scholen in het geven van de trainingen. U kunt de trainingen ook
zelf inkopen. De gastdocenten van ‘Ik ben rijk’ verzorgen dan
trainingen op een locatie die goed bereikbaar is voor de
doelgroep. Dit kan in samenwerking met een wijkteam, maar
bijvoorbeeld ook door ouders die gebruik maken van
armoederegelingen in uw gemeente op dit aanbod voor hun
kinderen te wijzen. We leveren in overleg met u graag maatwerk.

IK BEN RIJK
‘Ik ben rijk’ is er voor drie leeftijdscategorieën: 4 tot 6 jaar, 6 tot 8
jaar en 8 tot 10 jaar. ‘Ik ben rijk’ is ontwikkeld door ervaren
pedagogen en kinderpsychologen en werkt met bewezen
effectieve interventies. In 9 bijeenkomsten van 90 minuten werken
we aan:
Versterken van de eigenwaarde en een positief zelfbeeld;
Inzetten van effectieve en positieve copingstrategieën;
Versterken van het sociaal netwerk (lotgenoten en
inschakelen van volwassenen).
Bij de oudste leeftijdscategorie komt ook omgaan met geld aan
bod. Denk aan het vergroten van inzicht, budgetcoaching en tips
om leuke dingen te doen en maken met weinig geld.
Meer informatie vindt u op www.ikbenrijk.com.

“Opgroeien in armoede is zoveel meer
dan het niet hebben van spullen."
Margrite Kalverboer,
kinderombudsvrouw

“"Mijn dochters vonden de illustraties
prachtig en hebben met plezier de
materialen van de cursus getest"
Camalis, moeder van 2 dochter, 8 jaar

“Ik wens voor alle kinderen dat hun
ouders hebben kunnen leren van zichzelf
te houden, zodat de kans toeneemt dat
hun kinderen zich gehoord, gezien en
serieus genomen voelen”
Mathilde Polee

(leerkracht)

"Jullie bereiken op geheel eigen wijze
een doelgroep die lastig te bereiken
is."
OKT Amsterdam

SAMEN AAN DE SLAG
Ikbenrijk.com werkt samen met een breed scala aan partners, variërend van overheden, scholen, wijkteams,
welzijnsorganisaties en maatschappelijke instellingen. Gezamenlijk streven we naar het versterken van de positie
en het welzijn van ouders en kinderen. Ikbenrijk.com zet in op een zo’n breed mogelijk landelijk bereik. Daarom
zitten wij graag met u aan tafel om te onderzoeken hoe wij kunnen samenwerken. Heeft u interesse? Neem contact
met ons op via info@ikbenrijk.com Of bel naar 06-38109238 .

