Aanbevelingen project Speaking Minds
Gemeente Culemborg
“Hoe kan de gemeente jou het beste helpen als je een probleem hebt
(met geld)?”
 Jongerenversie schrijven van in 6 stappen grip op je geld
Op dit moment heeft de gemeente een stappenplan geformuleerd
voor mensen om een beter beeld te krijgen van hun eigen in- en
uitgaven. Advies van de jongeren is om hier een begrijpbare en
minder formele versie van te schrijven. Dit houdt in dat het een
versie wordt met minder stappen maar voornamelijke simpeler en
in jongerentaal. Tevens adviseren jongeren om een app te
ontwikkelen omdat een flyer niet aansluit bij jongeren.
 Feest voor iedereen
De jongeren willen een feest organiseren voor andere jongeren
die in armoede opgroeien, met als doel dat deze jongeren elkaar
meer ontmoeten. Iedereen is welkom maar het is voornamelijk
bedoeld voor jongeren in armoede. Tegelijkertijd komen zij er zo
achter dat zij niet de enigen zijn die in deze situatie opgroeien en
kunnen op zo’n feest ook meer leren over welke mogelijkheden er
zijn.
 Afspreekpunt voor jongeren die ouders hebben met financiële
problemen
Wanneer jongeren (financiële) problemen hebben, gaan zij
volgens de jongeren vaak ten raad bij hun ouders. Als gevolg
hiervan vroegen de jongeren zichzelf af waar zij terecht zouden
kunnen als hun ouders geen realistische optie zouden zijn. De
jongeren hebben bedacht om een afspreekpunt te maken waar
jongeren wekelijks naartoe kunnen voor hun vragen. Een
voorbeeld voor een locatie zou de school zijn.
 Moestuin bekend maken via social media
Het advies luidt dat er een moestuin moet komen zodat jongeren
en ouders in armoede actief bezig zijn maar ook het eten kunnen
meenemen. Op dit moment hebben bestaande organisaties zoals
de ReMa en de voedselgroep alleen Facebook terwijl jongeren op
Instagram en Snapchat zitten. Hier moet meer op aangesloten
worden.
Graag horen we van u wat u met ons advies gedaan heeft!
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 Sint/kerstcadeau inzameling
Jongeren weten het beste welke cadeau’s geschikt zijn voor
jongeren. Daarom moeten jongeren meekijken met de inzameling.
Verder is het van belang dat er gedurende het jaar kratten
klaarstaan, zowel op school als andere plekken die kunnen
worden opgehaald. ReMa heeft aangeboden om hun locatie als
inzamelingspunt te gebruiken.
 1 dag in de week iets doen voor andere jongeren
Het is belangrijk dat jongeren in armoede ook kunnen genieten
van andere dingen. Daarom zullen andere jongeren activiteiten
organiseren. Op die manier kunnen jongeren in armoede op dat
moment aan andere dingen denken. Activiteiten kunnen zijn:
wandelen, een pretpark, spelletjes doen. Voor jongeren door
jongeren.
 Voorlichting
Het is belangrijk om voorlichting te krijgen, ook op jonge leeftijd.
Door langs te gaan bij een bank kan het bewustzijn vergroot
worden en het is een leuke activiteit. Daarnaast kan ELK welzijn
een rol spelen aangezien zij al meer doen met jongeren in armoede
en schulden.
 Omgang met stress
Uit interviews van de jongeren komt naar voren dat mensen die
leven in een situatie van armoede als gevolg hiervan meer stress
ervaren. Daarnaast maken zij sneller beslissingen op de korte
termijn. De jongeren hebben hiervoor als oplossing bedacht om
een coach in te zetten, specifiek voor jongeren die vragen hebben
over geld. Er bestaat al een budgetcoach van de gemeente maar
die komt bijvoorbeeld niet langs op scholen. Daarnaast stimuleren
zij dat deze jongeren op zoek gaan naar plekken en momenten om
te ontspannen.
Graag horen we van u wat u met ons advies gedaan heeft!

