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en dochter nu in een appartement
dat veel gebreken vertoont: ‘De
dokter zegt dat het niet goed is
voor Davina’s gezondheid om daar
te blijven wonen. Maar ze gaan
ons daar nu ook mee helpen. Dat
komt wel in orde.’
Ondanks alles probeert Jeroen de
toekomst positief te bekijken: ‘Ik
ga maandag solliciteren bij de
stad, voor de veegdienst. Daar
hoop ik te kunnen werken.’

Drie maanden zwanger

Tatjana (18) is de zus van Jeroen.
Zij is drie maanden zwanger. ‘Een
kindje, dat is zo schattig! Dat kun
je zoveel liefde geven’. Ze woont
met haar vriend bij diens ouders.
Ze hebben allebei werk. ‘Maar ik
heb er lang naar moeten zoeken’,
zegt Tatjana. ‘Ik wil liever bejaar
denhelpster worden. Maar nu
eerst dat kindje krijgen.’
Tatjana waardeert de groep die ze
bij RechtOp ontmoet: ‘Je hebt
mensen nodig die je ondersteu
nen.’ Maar ze heeft ook veel aan de
praktische hulp van Lene en Sofie:
‘Bijvoorbeeld als er rekeningen
komen die ik niet kan betalen.’
Vlaams minister voor Armoedebe
strijding Ingrid Lieten (SP.A)
maakte deze week bekend dat ze
een armoedefonds wil oprichten
om RechtOp en de vele andere
projecten verder te kunnen blij
ven steunen. ‘Dat verdienen ze al
lemaal’, zegt ze.

te ontmoeten.’
Lene en Sofie helpen hem en die
andere jonge ouders ook letterlijk
op weg naar een betere woonst,
het ziekenhuis of de hulpverle
ning. Ze vormen als het ware een
brug naar die onbekenden, omdat
de tienerouders enkel hen echt
vertrouwen.
Maar nu komt er noodgedwongen
een eind aan dit project. Een jaar
lang heeft RechtOp hier Vlaamse
projectsubsidies voor gekregen, in
het raam van de armoedebestrij
ding. Die subsidies zijn niet ver
lengd.

‘Onbegrijpelijk’

Onder meer de Vlaamse kinder
rechtencommissaris Bruno Van
obbergen noemt dat ‘onbegrijpe
lijk’. ‘Armoede bestrijden kan al
leen als je het op langere termijn
doet. Daar moet je niet na een jaar
er weer mee stoppen.’
De kinderrechtencommissaris
waardeert vooral de ‘integrale
werking’ van het project ‘Jonge
Ouders’. Dat wil zeggen dat Lene
en Sofie de jonge ouders helpen bij
alle problemen die ze ervaren, in
alle levensdomeinen. En dus niet
alleen bij het ondersteunen van de
opvoedingsrelatie.
Bij Jeroen zijn dat er nogal wat: hij
maakte zijn school niet af, woont
al sinds zijn 18 jaar alleen en heeft
al lang geen werk meer gehad.
Ook woont hij met zijn vriendin

jongerenbegeleiding van Recht
Op, zijn een constante in het leven
van Jeroen. Hij kent hen al van
toen hij als jonge tiener naar de
vereniging kwam.
Juist omdat meerdere jongeren
moeder of vader werden, startten
Lene en Sofie met een aparte
groep: ‘Jonge Ouders’.
Jeroen was daar blij mee: ‘Ik ga
heel graag naar RechtOp. Maar
nu we een kindje hebben, is dat
niet zo simpel, omdat de bijeen
komsten nogal druk zijn. Ook is
het leuk om andere jonge ouders
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moortel is 21 en heeft samen met
zijn vriendin Imke een dochter,
Davina. Zij viert binnenkort haar
eerste verjaardag. ‘We waren bij
na twee jaar samen. We waren er
klaar voor. Een kindje krijgen, dat
is plezant’, zegt de jonge vader.
Hij geeft toe: ‘In het begin waren
de weenmomentjes moeilijk. Wij
hebben toen fameuze steun gekre
gen van Lene en Sofie van Recht
Op. Zij hebben ons in contact ge
bracht met de Amberwerking van
het ckg Good Engels: zes maanden
lang kwam er iemand bij ons
thuis. Zij leerde ons wat we moes
ten doen als Davina weende, en
wat het betekende als ze weende.’

Tijdelijke hulpverleners

Veel hulpverleners in het leven
van gezinnen in kansarmoede ko
men en gaan, omdat hun opdracht
tijdelijk is. Lene en Sofie, van de

ARMOEDEPROJECT VOOR TIENEROUDERS VERLIEST SUBSIDIES MAAR WIL GRAAG VERDER

RechtOp helpt
jonge ouders niet
alleen bij de
opvoeding van hun
kind maar ook met
huisvesting,
gezondheid,...
De beste manier
om kinderarmoede
te voorkomenSNEL

De kinderarmoede in Vlaanderen
blijft stijgen. In Antwerpen wordt
een op de vier kinderen in kans
armoede geboren. Minister Lie
ten heeft niet genoeg geld om
projectsteun te blijven geven.
RechtOp is niet het enige pro
ject dat in de kou blijft staan.

‘Met armoedebestrijding
stop je niet na een jaar’

Tatjana is de meter van Davina, het dochtertje van haar broer Jeroen. Over een half jaar wordt Tatjana zelf ook moeder. © Dries Luyten

Het Antwerpse project ‘Jonge Ouders’
van de vzw RechtOp is een van de
50 armoedeprojecten die een jaar lang
Vlaamse projectsteun kregen, en nu
niet meer. ‘Erg jammer!’, vinden de
jonge ouders zelf.

‘Onbegrijpelijk dat
de subsidies niet
worden verlengd.
Armoede
bestrijden kan
alleen als je het
op langere termijn
doet’
BRUNO VANOBBERGEN
kinderrechtencommissaris

‘Beleid houdt ons
een wortel voor’

Dank zij het TEENSproject dat een
jaar geleden met projectsubsidies
werd opgestart, kunnen tienermoe
ders van heel Vlaanderen geregeld
bijeenkomen voor leuke activiteiten
als zwemmen of knutselen. Ze gaan
ook tweemaal per jaar op weekend,
en gingen afgelopen zomer zelfs sa
men naar Zwitserland.
‘Er gaan altijd ook vrijwilligers mee
om eens op de kindjes te passen’,
zegt coördinatrice Ilke Boutmans,
‘zodat de moeders ook eens een
avond echt jong kunnen zijn.’
De werking vloeit voort uit de vroe
gere weekends voor tienermoeders
van het vroegere cRZ, dat nu Phara
heet. Toen schuilde dat initiatief on
der welzijn en hulpverlening.
Nu is TEENS door Boutmans uitge
werkt binnen de landelijke jongeren
werking van de Gentse vzw Lejo.
Ook TEENS kreeg één jaar lang pro
jectsteun, die nu wegvalt. Directeur
Ben Verstreyden van Lejo besloot
dan maar het project verder te zet
ten met eigen middelen. ‘Dat kun
nen we eventjes doen, maar geen
twee jaar na elkaar, want dan gaan
we in het rood. Dan moeten we an
dere activiteiten schrappen.’
Verstreyden betreurt dat de Vlaam
se overheid alleen met projectsubsi
dies werkt: ‘Ze houden ons een wor
tel voor. Dat is impulsbeleid. Na
tuurlijk happen we toe. En een jaar
later staan we daar dan.’ (vbr)


