ConsultingKids
ConsultingKids heeft de gemeente Almere begeleid bij het vraagstuk rondom
kinderarmoede. ConsultingKids biedt verfrissende oplossingen voor volwassen
vraagstukken. Dit doen wij door basisschoolkinderen te betrekken en hierbij reiken
we kinderen methoden en technieken van gerenommeerde adviesbureaus en
bekende managementboeken aan, die vertaald zijn naar hun belevingswereld. Zo
leren we kinderen probleemoplossende vaardigheden én komen we tot oplossingen
die organisaties en onze samenleving verder helpen!
Wij werken met 5 stappen:
Stap 1, samen bepalen we de vraag en verkennen we de context
Stap 2, we vertalen de vraag naar de wereld van kinderen
Stap 3, we halen inspirerende ideeën op bij kinderen
Stap 4, we vertalen de ideeën naar verfrissende oplossingen voor de volwassen
wereld
Stap 5, samen scherpen we de oplossingen aan en zetten we de eerste stappen

De vraagstelling voor de Gemeente Almere was opgesplitst in 2 delen:
Belevingsvraag: Waar hebben kinderen die opgroeien in armoede behoefte aan?
Centrale vraag: Hoe kunnen we kinderen die opgroeien in armoede het beste helpen
met het extra geld dat beschikbaar komt? Wat gaan we doen?
We zijn aan de slag gegaan met 4 basisschoolklassen in Almere en de uitkomsten
hiervan zal ik in deze presentatie kort met jullie delen. Zowel uitspraken van de
kinderen, als een enkele adviezen waartoe deze geleid hebben.
www.consultingkids.nl
Verfrissende oplossingen voor volwassen vraagstukken gebaseerd
op inspirerende ideeën van kinderen.

Sociale padvinders club
Een fijne plek voor de kinderen. Waar ze samenkomen, vrienden kunnen maken, rijk en arm elkaar ontmoet. Waar ze kunnen
ontwikkelen en ontsnappen. Een hippe plek waar iedereen het leuk vindt om te zijn. Je kunt er knutselen, tv kijken, buiten
activiteiten doen. Sport en spel. Een soort buurthuis, maar dan een moderne variant en meer in club-vorm. Kinderen willen
een 'fijne plek om stomme dingen te vergeten' en 'meer naschoolse clubben!' Een soort tweede thuis, waar ze niet beperkt worden
en waar ze hun weg (pad) kunnen vinden. Een soort talentschool waar alles erop gericht is om kinderen te faciliteren bij het
doen wat ze leuk vinden en zo ook sociale vaardigheden ontwikkelen. Een belangrijke uitweg uit armoede zien wij in het
vinden van talent en passie (voetbaltalent, rapper, enz.); kijk maar naar kinderen die succesvol uit armoede zijn gekomen,
zoals profvoetballers en bekende muzikanten. Je kunt hier ook aan bewustwording werken en af en toe op een speelse
manier een thema behandelen, zoals bijvoorbeeld pesten of armoede. Tevens kunnen ze als sociale padvinders meehelpen
met bepaalde klusjes die in de gemeente gedaan moeten worden. En eens in de zoveel tijd is er een talentenjacht of een
optreden!

4. Vertaling naar volwasseninspiratie
Combineer, associeer en vind nog meer!
Combineer en associeer op basis van de ideeën van de kinderen en
jullie eigen kennis en ervaring en vind nog veel meer
volwasseninspiratie.
Leeswijzer/ Reflectie
Wat kinderen veel noemen zijn basisbehoeftes, zoals eten, drinken, kleding,
onderdak, water, elektriciteit, vervoer, vrienden, familie, liefde, aandacht etc.
Vervolgens worden veel genoemd telefoons, speelgoed, pretparken, leuke uitjes etc.
De adviezen waartoe hun uitspraken ons hebben geïnspireerd bestaan uit zowel
praktische tips met directe impact op de kinderen, een paar meer voor de ouders, als
enkele beleidsadviezen voor de gemeente. Deze adviezen dienen ter inspiratie voor
het armoedebeleid en wellicht ook voor andere aandachtsgebieden. De quotes als
reactie op de belevingsvraag ‘Waar hebben kinderen die opgroeien in armoede
behoefte aan?’ zijn in een aparte kleur vermeld. Veel plezier!

Gratis is leuker: vrijmarkt en sportdag!
Maak gratis weer hip. Kijk bijvoorbeeld naar dure kinderfeestjes die georganiseerd worden, vaak is een kampvuur met
marshmallows op een stok net zo leuk, of misschien zelfs wel leuker. Kinderen willen dat er veel evenementen georganiseerd
worden. Zodat iedereen vrienden kan maken en plezier heeft. Bijvoorbeeld '1x per 2 maanden is er een gratis filmmarathon in
een park met allemaal snacks en dan kunnen gompies elkaar leren kennen'. Organiseer gratis evenementen. Wij hebben hiervoor
diverse ideeën, bijvoorbeeld een vrijmarkt, sportdag, playbackshow of buurtcamping. Een leuke vrijmarkt: bijvoorbeeld elke
week/maand op vaste/ leuke locatie. Iedereen kan daar zijn hobby laten zien, en oude spullen verkopen. Zitten veel voordelen
in, ontmoeten, plezier, geld verdienen etc. Een stedelijke sportdag: de Almeerse spelen. Waarin vele sporten aan bod komen, en
scholen tegen elkaar strijden. Ouders gaan bij hun kind kijken en de lokale ondernemers sponsoren met een hapje en een
drankje. Gezellig evenement waarbij iedereen samenkomt en kinderen kennismaken met diverse sporten. De Gemeente kan op
deze dag informatie geven over subsidies als een kind die sport uiteindelijk ook wil gaan doen. Of een Mini Playback Show: je
kan even iemand anders zijn. Een ander mooi voorbeeld voor het creëren van contact en saamhorigheid is de buurtcamping.
Wordt Almere een leuke stad van!

Geld

Speelgoed en Fun

Sparen op het plein
Sparen wordt veel genoemd door de kinderen ‘Door de sparen. In een
spaarvarken is het leuker om te sparen’ en daarbij zijn ze voor
inzamelacties en donaties ‘Inzamelacties houden’ of nog mooier ‘Geld
brengen naar de gemeente, die maakt het over naar de armen’.
Dit idee is daarnaast geïnspireerd op de Pennie-rekening-spaarpot
zoals je die vroeger bij de Postbank kreeg: bovenin kon je munten
gooien, die dan naar het juiste kolommetje rolden; zo zag je direct
hoeveel geld je had gespaard en bovendien was het erg leuk om het
geld erin te werpen. Wij zien een supergrote versie hiervan voor ons,
midden op het stadsplein, met een laddertje aan de achterkant.
Mensen kunnen zo van bovenaf op een ludieke manier geld doneren
en dit rolt dan naar het juiste vakje...of zelfs; naar een thema dat ze
zelf uitkiezen. Zo laat je bewoners zelf beslissen aan welk thema ze
hun geld doneren binnen het centrale thema armoede, bijvoorbeeld
schoolspullen, bijles, sport, muziekles, kleding, cadeautjes etc.
Hiermee haal je geld op, heb je een leuke manier van bewustwording
en een gezellige plek op het plein waar mensen samenkomen om
ernaar te kijken en erover te praten.

2. Vertaling naar de kinderwereld

Moeilijk om te zeggen

Pasje

Deel I

Deel II

Erover praten

1.

Je moet 2 kinderen in armoede samenstellen en dan kunnen ze beter over hun armoede praten!
Gewoon met familie of als zo op school met de Met de krant Met juffen Met hun Met broers
meester. En als ze het durven met vrienden of hun ouders
en meesters buren
of zussen
Met je
Met je Met mensen die Met je neven
Andere
Met leraren Hulpverlener
telefoon skypen knuffels je opvrolijken en nichten Gompiekinderen
Met je
Koning
Een club organiseren waarin je Boottrip maken met arme gompies, dan Met je
kan praten over hoe je je voelt kunnen ze praten over wat er is gebeurd dagboek Ipad Dokter

Aan rijke kinderen vragen om
Speciale winkels
voor arme kinderen €50,- geven aan alle arme mensen

3.

Gompiecircus
Bellen met de kindertelefoon Kinderbescherming Pedogoog Ouders Vrienden Spiegel
Vertrouwde
Burgemeester
Kinderrechter Kinderverzorging Oppasser Psycholoog
Juf
personen
Kangeroewedstrijd. Wedstrijd waarin slimme/ minder slimme
Steun van
Dagboek
hulporganisaties gompies tegen elkaar gaan strijden op school (verschillende vakken)
Mensen die problemen
Gompie journaal (arme
Met opa
proberen op te lossen gompies worden geinterviewd)

Mensen die ooit
hetzelfde probleem hadden

Hoe kunnen we kinderen die opgroeien in armoede het beste helpen
met het extra geld dat beschikbaar komt?
4.
5.

Met
familie

Gompie psycholoog

Met zijn vrienden
Mensen met het zelfde probleem Met zijn of haar ouders
Gratis
Met hun knuffel als ze die hebben
Scouts Gompiedag Gompie Gompie got talent
sportdagen
idols
Hockey
Kickboxen
Dat arme gompies ook mee kunnen doen met so you think you can
voor meisjes Voetbal
gompiedance, lijst met personen die al zijn geweest, en dan andere uitkiezen
vereniging
X
Op toneelles om
Bollywood
Hulp krijgen bij het Voetballen voor iedereen Sportdag
factor
beroemd te worden
laten zien van hun talent
Masterchef.
Een tv show voor arme mensen die talent hebben en ze
Kookprogramma
Je talenten laten zien
kunnen er geld aan verdienen. 'Armoede got talent'

6.
7.
8.

Creatief worden door op
Door actieve programma's te
Op straat spelen
kijken dan worden ze ook actiever tekenles te gaan of knutselen met instrumenten Muziekscholen
Om te vragen als
Sport dan kunnen ze actiever worden en conditie opbouwen.
Elk kind een
ze mee willen doen
End hebben ze ook wat leuks te doen (gratis voor armoede)
hobby laten kiezen
Om hem alle sporten
Een programma waar ze allemaal leuke kleren hebben/ een garderobe, dat
moet laten doen
kunnen ze dan aandoen end an kunnen ze als ze willen ermee optreden

Ze voelen zich vaak anders, omdat ze bijvoorbeeld niet de nieuwste kleding en spullen
hebben. Ze vinden het heel vervelend als andere kinderen hun hierom nakijken of
pesten en voelen zich dan buitengesloten.
Er is geen geld om dingen te doen met andere kinderen, zoals je verjaardag vieren,
meegaan naar de film, op schoolreisje of om samen te gaan winkelen.
Er is ook geen geld om op iets leuks te gaan, bijvoorbeeld muziekles, theater, ballet of
sportclub. Als de armere Gompie kinderen ergens heel goed in zijn, kunnen zij hun
talent minder goed ontdekken, dan rijkere Gompie kinderen. Gompie Wilma vindt dit
erg oneerlijk.
Soms is er geen water of elektriciteit meer, omdat hun vader of moeder niet op tijd de
rekeningen kon betalen. Of er is geen geld voor gezond eten of goede kleding.
Ze maken zich veel zorgen, soms wel elke dag. De Gompie kinderen denken dat dit
allemaal niet snel zal veranderen, wat hen onzeker en verdrietig kan maken.
Soms voelen ze zich thuis niet veilig. Dit kan komen doordat er ruzies zijn in het gezin
en in de wijk door het gebrek aan geld.

Koningin Froukje is best geschrokken van wat ze heeft gelezen en besluit dat ze meer geld
gaat uitgeven aan de armere Gompies. Ze belt met wijze Gompie Wilma om dit te

Slimme Gompie Mandy heeft een idee!
Wijze Gompie Wilma heeft van de koningin dus geld gekregen om de kinderen die opgroeien in armoede
te helpen. Zij weet alleen niet goed HOE, en WAT zij dan het beste kan doen. Slimme Gompie Mandy ziet
dat Wilma het hier moeilijk mee heeft, maar zij weet het antwoord ook niet…
En toen bedacht slimme Gompie Mandy het volgende… wat nu, als we het eens aan kinderen vragen! Zij
denken namelijk heel anders dan volwassenen en zijn stiekem soms ook gewoon een beetje slimmer… =)
Kortom…kunnen jullie koningin Froukje,
Gompie Wilma en Gompie Mandy helpen
met de volgende vraag:
Hoe kunnen we Gompie kinderen die
opgroeien in armoede
het beste helpen?

Een soort gratis Dat iedereen gelijk is
marktplaats voor armen
Als een gompie kind iets heeft en er niks
Geld eerlijk verdelen
Gratis
Oude kleren geven
meer is belooft ze dat ook de andere krijgen
Fiets uitlenen
spullen
aan andere gompies
Meer geld geven en de
aan andere gompies
Aandacht geven
spullen goedkoper maken
Een gompie kind die je het
aan kinderen
Therapie om de
Doneren
liefst vindt meer geven dan andere
Arme mensen/ kinderen
band te versterken
iets meer geven dan normaal moet meer
Zoek vrienden
Een keer per maand dat niet zo arme
Aandacht
Complimenten Ruilactie
Korting op de markt spullen weggeven aan arme gompies
ruilbeurs
of gratis spullen
Gompiemarkt waar alle rijke mensen hun spullen
Door vertrouwen zetten dat ze niet meer nodig hebben gratis pakken
Liefde
Bij elke winkel zo’n
Een
maatje.
Een
maatje
is
iemand
die
Een kleine Grote gezellige familie
pot om geld te donderen
leuke ding met je doet dat is een maatje
knuffel
Meer gezelschap
De rijke mensen geven geld aan de armen
Elke maand sponsorloop zodat ze
Vragen of arme gompiekinderen bij je komen spelen Vrienden
geld krijgen elke 700 meter lopen
Meer aandacht Een maatje voor iemand die arm is
Dat ze hun vrienden mee naar huis
voor de kinderen die dat kind goed kan vertrouwen
kunnen nemen en zich niet hoeven te schamen
Lief zijn voor Steunen, zeggen ja je
Met andere
Iemand die Met vrienden een
andere gompieskan het, het is niet erg
gompies spelen! hem steunt!
stukje fietsen
Zelfvertrouwen Aandacht
Herinneringen van Iedereen gelijk met geld en Kindergompies meer vrienden geven laten maken,
de familie daarvoor niet veel arme en veel rijke meer speeltuintjes, waardoor ze samen gaan spelen
Dat kinderen wel contact houden bijvoorbeeld iets met arme media zodat zowel contact
houden en dan van school krijgen ze een Ipad om huiswerk op te doen en ook dus op arme media
Zorgen dat iedereen arm of rijk, groot of klein, dik of smal,
Mensen om
oud of jong lief blijft tegen elkaar en elkaar niet buitensluit Door liefde
je heen
Buiten spelen met hun
Aan ouders zeggen dat ze misschien
Familiefoto's
Vrienden
vrienden of vrienden maken
beter meer aandacht kunnen geven
Ouders
en familie
Gezelligheid
Liefde voor vrienden en Geen racisme en discriminatie
Vrienden/
Iedereen
liefdevolle personen
Elke arme gompie een huisdiertje of een
apperaatje te geven voor de gezelligheid vriendinnen heeft vrienden
Een huisdier krijgen

Een programma waar ze een hele grote garderobe heeft en dan zeg je dat je in
Tip: We zijn heel benieuwd waaraan jullie
armoede leeft en dan krijgt je kleding en een make over en het blijft geheim
bespreken. Die vindt dit een heel goed idee en wil ook graag
Net als schoolvoetbal maar ook
Met mensen die al vaker met deze problemen Sportclubs
denken dat het geld voor de armere
dat de Gompie-kinderen zorgeloos kunnen spelen en volop kind kunnen zijn!
met andere sporten, taekwondo
te maken heeft gehad en ze opgelost hebben
Kookles
1. Ze voelen zich soms alleen en maken niet makkelijk vrienden (omdat ze zich
Gompie kinderen het best besteed kan
Dat er iets komt dat ze zelf mee kunnen doen aan Idols eigen muziekschool
Ze snappen allebei dat opgroeien in armoede veel verder gaat dan weinig geld hebben.
Baan geven aan de
Krantenwijk Je ouders vragen of ze Een baan
Vrouw/
Klusjes doen
worden en wat we dan precies
soms een beetje schamen).
Door reclames te maken en dan lezen ze het en het lijkt
Om iemand
Misschien kijken wat voor
armere mensen/ gompies
doen
een baan willen zoeken zoeken
man
Meer banen geven
Het gaat ook over je alleen en anders voelen, dingen niet kunnen doen, je zorgen maken
moeten doen.
anders dat te leren hobby zijn vader en moeder hun leuk en dan gaan ze het proberen en dan gaan ze erop
2. Gompie kinderen praten bijna niet over hun armoede. Niet met hun ouders en
Meer uitzendbureaus
Geen
Kijken op straat
Een gelukkige familie
en schaamte. Het is dus meer dan 1 ding!
Op de straat dansen
Om alles te proberen wat de Om te vragen welke
drugs dealen
Promotie Meer banen vrijgeven voor de
Meer werkplaatsen
niet met vrienden. Zelfs niet met hun beste vrienden. Van de kinderen hoorde
wat je hobby is
als dat hun talent is
arme gompies leuk vinden balsport ze leuk vinden
Iedereen een baan
geven volwassen gompies die arm zijnzodat er meer geld komt
Gratis sport
Om op sport te
Om te vragen of de
Mee laten doen met Ze nomineren voor een
Ook arme mensen
Minder werk voor de
wijze Gompie Wilma dat ze er wel graag over willen praten, maar dit moeilijk
Ervoor zorgen dat de ouders een baan en dat er een kinderopvang
laten gaan gratis met sportkleren
gompies iets leuk vinden
de sport die je wilt
een baan geven
wedstrijd op de tv
ouders, meer loon
komt zodat de kinderen kunnen spelen en niet hoeven te oppassen
vinden. Ze denken en weten dat als je er over praat, je er beter mee om kunt gaan.
Sportscholen
Om te vragen of je op tv mag komen met je sport
Kijken op de olympische gompie spelen
Vraag
aan
de
gemeente
Door meer Iedereen krijgt een
Quiz voor volwassenen welke baan
Werken
Om te vragen wat ze voor Geld voor
Meenemen naar een zaal waar veel
of ze iets willen geven
te werken baan of betere baan
beste bij je past, bij de gemeente
bijles
Choreografen
dans style leuk vinden
mensen zijn en dan hun talent laten zien
Iedere gompie volwassenen Ouders goedeVoor meer banen zorgen:Vrijwilligerswerk Meer
Hun de 5
Sportschool dat arme kinderen gratis
Luister niet naar
Als ze heel goed kunnen sporten,
banen geven meer gebouwen bouwen
salaris
een baan geven
Voor de arme gompies vaardigheden leren
kunnen sport en sportkleren krijgen
mensen
die
zeggen
dat
Kadootjes
Lekker slapen en dat Als je ouders Geld voor Dat je het gewoon zegt en Niet anders
Een dak boven
Baan
Meer
Wat je denkt dat dat waar
Omgaan met andere die wel wat geld
Allemaal
Kanjer
Meer Geen diefstal, vandalisme,
gescout worden en geld verdienen
Geen ruzies
school minder duur
Meer kindertelefoon je niet goed genoeg bent
Openbare wc
Huis
Dat ze ook naar school kunnen
Gratis tekenkampen Vind ze bij
Meer
uitzendbureaus
Iedereen
laten
Zorgen voor Krantenwijk
Iedereen adopteren
hun hoofd
oftewel werk
wordt, wensen uitkomen hebben, dan gaan ze niet alleen met armen om krijgen, spelletjes je buren niet roken ook blij zijn gas en licht dat ze dan fijn reageren
dan andere
schoolspullen training
weeshuizen criminaliteit en polities slaapplekken
Sportlessen, verschillende sporten
en zich daar veilig voelen
voor arme kinderen! een weeshuis
voor de ouders, veel worden wat ze
meer banen
Gratis sport kan doen
Een eigen kerk voor
Chocolade eten (lekker)
gezien worden
Werk
Komen kijken hoe je huis eruitziet Schoonmaker Huisdieren Dat ze zich
Wees
Gewoon
naar
school
kunnen
Geld
voor
Goed
Ze
willen
er
goed
uit
Ouders
niet
Praten
en
Een
huisdier,
Durf
gewoon
Een
hut
Rustig
Elektriciteit en water (rekeningen) heel wat goedkoper wordt voor
Eten
Leuke
koning
Leger des heils ook
Op vakantie op hun
posters ophangen willen worden
Aan vrienden vragen of hun
Niet en scholen Niet
arm en rijk bij elkaar
Armoede lessen zodat ze er
gaan
en dan verbeteren wat niet goed is.
Knutsel lessen
regelen
fijn voelen
gaan scheiden meedoen
als je wilt
Gompies die je vertrouwt maken blijven jezelf te zijn creatief
mensen in armoede en dat je makkelijker elektricain kan worden
familie, wereldreis beter, vrolijkere kamers of koningin gaan zonder dat je gepest wordt stroom onderdak zien, niet perse anders
kwaad
moeder geld heeft voor school
schreeuwen
beter over durven praten
Minder Voor zichzelf vertellen wat er is gebeurd
zoeken
Je ouders
Dit is wat ze echt willen. In een veilige omgeving wonen. Zonder dat je word tegengehouden
Niet huilen,
Opendag bij sportclubs
Betere Per gompie een Contactpersonen, om je problemen aan te
Dat als je laat zien dat je in armoede
worden
Volwassenen en vrienden die hun blij Vrienden Geen
Geen
Iedereen gelijk, Ouders
Niet
huilen,
Weg
van
de
situatie
Ontspan
je
opkomen
pesten
Gratis schoolspullen geven
Kartbaan
School, middelbare en universiteit,
door mensen die zeggen dat het niet mag, terwijl je er zolang voor gewerkt hebt. Bioscoop
alles komt goed motiveren alles komt goed Niet zielig zijn
oorlog tanden snoepwinkel vertellen en gezamenlijk oplossing zoeken pesters even arm/rijk niet gaan
leeft dat je grote korting krijgt op muziekles Gratis zwemles voor mensen
maken,
om
leuke
dingen
mee
te
doen
Vragen
aan
hun
wat
ze
en
geld
naar
een
andere
plek
Naar
de
kerk
om
Minder
Doe
Prive juffrouw voor Fietsles, en dan mag je de fiets voor ieder geloof en ook zonder
Denk
Niet
Als je een groot huis hebt,
Jezelf afleiden,
Veilige
Kinderdagverblijf
scheiden
Dat ze electronica
met armoede, prieve less kinderen die arm zijn
Een
willen, en zeggen als wat je altijd
Veel zwervers
te bidden dat
Meer hulp Met kinderen Meer luxe
Niks
Make-up Geen belasting betalen Dagje weg en
Iedere arme gompie
zielig Iedereen
houden, als je geslaagd bent
Een speciaal theater waar als je laat zien
Jumpingjack
Meer
Geen rasisme en Oneindige Dat elke gompie een
Elke dag een pakket van
bijvoorbeeld buitenspelen
voor arme gompies vragen of ze bij je komen wonen omgeving opvang in hun huis hebben
iets gevaarlijk is
Veilige woonplaats of buurt
het goed komt
een veilig thuis geven
wilt positief Ontspan je praten wat ze voor arme verspillen zijn een baan kinderen
normaal behandeld (trampoline park) beroepen discriminatie leven, geen pijnmiljoen euro per dag
dat je in armoede leeft dat het gratis is Dat reizen naar een ander land goedkoper wordt (op vakantie)
bekende merken, kleding Eten
En supermarkten
Hotel voor 2 personen, met gratis buffet, voor arme mensen, je mag er altijd
zouden willen kinderen
helpen
Paar speciale computers bij het
Speelgoed
worden
Brandweer
Veel
Ze
gratis
kookles
geven
Gratis
Dat
als
je
gaat
studeren
dat
het
dan
iets
Hoge
doelen
Een
school
maken
voor
Arme
Een
gratis
Iedere
Positief
Knutselen
Pottenbakken
Dat
er
meer
banen
Dat
ze
bij
iemand
Een
gratis
winkel
Schoolreisjes daar krijgen kinderen met armoede
School
Elke woensdagmiddag
Tankstation
heen, maar als je rijker wordt en genoeg geld om huis te kopen dan moet je eruit
Kinderbijslag
Buitenspeelgoed
gemeente huis, soort marktplaats
geld
goedkoper wordt als je in armoede leeft
Naar het pretpark
alleen de arme gompies tot ze niet meer willen zwemles
gompies
winkel voor geven en dan geld gompie moet
blijven want
met arme
goedkoper
100% korting voor zodat zij ook meekunnen naar uitjes
verkleedfeestje voor de meisjes zijn voor arme kunnen zijn als er ruzie is waar je gratis dingen kunt ophalen kunnen bereiken
Speciaal een flat bouwen zodat alle arme gompies
Gebouw waarin je kinderen en volwassenen help waar Een huis waar ze
Luxe Masseur
Clubs voor meisje en
en zwemmen
Techniek lessen om te Hout bewerken goedkoper voor armoede Verplicht
verwennen sparen arme gompies
gelukkig zijn het komt altijd goed gompies
gratis kunnen wonen en eten en drinken krijgen
verdienen
Dat ze voor een hoog betaalde baan kunnen studeren
Als je
Geld
Gratis boeken dat
Veilig thuis voelen
Kinderen
eten is en onderdak, weeshuis voor arme gompies
terecht kunnen
auto’s Leuke thuis situatie, vader en moeder gewoon
Kijken wie
jongens, knutselen
Dokter Mensen Gelijke
leren bouncen, prive les
Overleggen wat we Onderzoek
zwemles gompies kunnen lezen
De kinderen
Vuurwerk (gompie vuurwerk)
voor ouders ook
Hulp Zoek iemand op die je Kom voor Kinderbescherming inzetten
Dat arme mensen een
Dat
de
arme
gompies
een
beschermen
als
het
nodig
heeft
tegen
elkaar,
geen
ruzie
maken
(waar
je
bij
benht)
En
als
ze
geen
echte
vader
en
moeder
Vragen
of
ze
met
je
Iedereen
meubels
helpen
rechten
Scout van dansen, alle gompies dansen en dan
Kapper
gerust stellen allemaal moeten doen doen
Een huis laten bouwen voor armoeden Ouders en
jezelf op! Negeer
aardig
vindt
of
lijkt
vragen
blij
zijn
gratis opleiding krijgen
gratis
rijles
te
geven
stroom
Youtubers
Geld
is
niet
het
Iedereen
een
Gratis
het
niet
goed
gaat
thuis
hebben dat ze een veilig gastgezin hebben Naar het mee naar huis willen en boeken geven
familie
Oppasscholen
gescout worden, dan worden ze rijk en gaan ze dat delen
Elke gompie
1x in de maand
Een jumbo en
Ze een goed onderwijs
al het een markt met
Naar de armoedige
Eten
belangrijkste, familie Soms meer tijd Nieuwe apple macbook
computer
In de buurt waar ze wonen De bron Meer goede doelen
Goede
gompiehotel!
Ze willen
voor gompiebaby's
mag naar school
5 sterrenhotel
Bioscoop
albert heijn en aldi
Een rekenmachine Elke arme gompie een huisdiertje of een
Talenten gompie dag, alle arme gompies trainers van
Schoolpennen en
Meer gompies bij
van de ouders kleren
geven een hoog en lage school
buurten gaan en de
Kijken wat de toestand is aanpakken voor arme mensen negatieve veel korting
universiteit naar school
apperaatje te geven voor de gezelligheid
Ze een huis geven met een speeltuin
Goed
te gebruiken
bekende sporters zijn daar en kunnen helpen met hun hobby
boeken geven
Veilige leefomgeving, geen Schrift of iets waar complimenten Pasje waarmee je overal naar
Ze naar een hotel sturen hun laten intrekken voor iedereen
Niet zo verlegen zijn, niet bang zijn toestand bekijken
Zwemles
Goede scholen
Zorgen dat ze een Een kermis
We geven een gratis tablet
in de achtertuin voor hunzelf
Iedereen materialen geven voor
Er
niet/
zo
bed
Naar
de
armoedige
criminelen,
fijne
buurt
totdat
ze
genoeg
geld
hebben
Een
gratis
doe
het
zelf
shop
Laat
ze
met
de
politiek
bezig
want
dan
instaan
die
je
terug
kan
lezen
dat
andere
denken
dat
je
geen
geld
hebt.
binnne kan en alles kan doen
Wandelen buiten en
en studies
Tandarts
Hobby/
dak, huis hebben
Buurthuis
Ga langs bij
een moestuin (hoeven ze geen
Talent
School voor
buurten gaan en de min mogelijk
Speelhal, kidseiland of ballorig
neerzetten zodat arme kinderen kunnen ze daar een oplossing voor heel
Een
Fijn Tafels Banken Keuken Slapen
Studie Speciaal Studeren een frisse neus halen Ergens een huis waar mensen
Zelfvertrouwen Sport en
Dat kinderen Geld voor het Spelletjes,
sportclubben meer met talent talent laten zien
Vrijheid, dat je naar buiten kan gaan, niet
Mooie
Iedereen arme kinderen krijgen onderwijs
Leuke speelplaats, kabelbaan, trampolines,
Scholen Met vrienden
Wandelen ook leren dingen zelf te doen Nederland bedenken want overal is armoede toestand bekijken mee bemoeien groenten en fruit meer te kopen)
lessen
clubs
Een huisdier geven
zijn waar ze zich veilig voelen groot huis bed
naar school
Zwembaden vrijheid hebben ziekenhuis playstation schoenen bouwen afspreken alleen binnen ,kunnen afspreken met je vrienden met de
schommel, glijbaan, zwembad, klimrek,
Talendagen en Gastlessen voor
Een talentenschool
Onderzoek, wat ze graag willen,
Rustig
Een Thuis Openbaar huis waar je kan
Veilige betrouwbare school
Eerst met de kinderen
Ervoor
zorgen
dat
er
Gratis workshops
Geenoorlog
Om
niet
teveel
Plekken om stomme
slapen en naar de wc, douchen draaimolen, wipwap, minikasteel, zandbak,
Onderdak geven huis
talentenuur talenten-uren
speciaal voor arme kinderen
nodig hebben, waarom is dit gebeurt blijven meer (nergens) Vrede blijft op aarde
Een lieve
Gratis
Spelen met
Niet
Normaal Haarverf
Eigen school
zelf overleggen
geven aan arme Gompies
Familie die je
Dat ze een
Dat ze mooie Chocola koningin
Uit te geven
Onderwijs Goedkoper
aan de kinderen
voetbal en goals, klimbomen, boomhut,
Veilig dingen te vergeten
Opvangcentrum voor daklozen
knuffel als je wilt woonplek je speelgoed worden gepest
huis
voor arme kinderen
onderwijs
nooit kan zien, zienwarm bed krijgen kleding krijgen Lol hebben Maak er het Vertrouw op je vrienden Veilig
Knutseldagen voor klutselliefhebbers
Denk aan
Sportief
Door te
Voor kleine kinderen Denk er niet
Denk niet dat
Elke dag van een school, komt Goedkope scholen,
pingpongtafel, ronde schommel, kraaiennest,
Weeshuis bouwen of voor de grote gompies een
thuis
Sigarettenwinkel
Racebaan
Cadeaukaarten, intertoys, alle winkels
of vriendinnen en familie voelen Leuke dingen
Huizen maken
blijven
ja-ennen het jouw schuld is Gratis fietsles te geven teveel aan
Alle kinderen iemand thuis om bijles te gev en
met je vrienden beste van
Sportkleding krijgen
gebouw maken waar ze kunnen eten/ slapen en meer
spin, doolhof, skatebaan, babyschommel, half pipe, Een diploma
Meedoen met met je sportabonnee School
winkels
en
zorg
Gezondzijn
voor daklozen
Als je je verveelt gratis naar een attractipark Waterparken
Drinken
naar school
Niet denken dat Denk Voel je veilig Vrienden
Speeltuinen
of goede baan
Jezelf afleiden, Vragen aan hun hoe zij denken Praat met
Neem altijd de
Veiligheid
Een gratis villa
talentenjachten
Gratis naar school
Een goed huis
Zelf een huis
aan bij je ouders maken
je onveilig bent
Medicijnen
bijvoorbeeld
iemand die
beste keuze die
dat jullie hun kunnen helpen
School openen, School Een plek waar ze het gezellig
Om een kind te zijn, geen
Goed opgevoed worden,
Sociaal zijn, telefoon Meer vluchtelingen en betere plek
Gratis
Slaapplekken
School geregeld voor mensen
Goed huis,
Betere
Ook wat
jezelf en familie
Danslessen Zanglessen die dat niet kunnen betalen
Meer schoolspullen
buitenspelen
onderwijs geven
door brief te sturen met vragen je vertrouwt
kinderarbeid en geen mishandeling net als een ander kind hebben zodat je kan bellen
spullen geld hebben tanden er is voor jezelf
hebben en het probleem vergeten
voor de Gompies
alles werkt goed en clowns
en Onderwijs
schoolboeken!!!
Fijne plek
Behoefte
Tips

Werk

Verzorg-beestje
Huisdieren worden door de kinderen veel genoemd. Zowel bij een
fijne plek, als wanneer er ruzie thuis is, of om mee te praten.
Blijkbaar bieden huisdieren troost. Je kunt als gemeente de kinderen
een huisdier geven, met alles erop en eraan. Je kunt ook aan een
meer rent-a-pet-achtige constructie denken; dat kinderen een
beestje tijdelijk te logeren krijgen en het beestje vervolgens weer
door verhuist. Of je kunt samenwerken met het asiel. Start een
programma waarbij kinderen een beestje kunnen ‘adopteren’ als
verzorg-beestje. Het beestje blijft in het asiel, kinderen komen daar
om te helpen, om met hun beestje te spelen en kunnen hun
verhalen kwijt. Er zijn daardoor voor de kinderen er geen kosten aan
verbonden en het asiel profiteert van de hulp. Bijkomend voordeel is
de sociale interactie met de asielmedewerkers of de andere
kinderen.

Intrigerend

Liefde en Aandacht

Gompie Gelukkig’
‘Denk altijd positief’: een mooi advies dat een kind heeft voor een
gompie-kind in armoede. Geluk en ‘gelukkig zijn’ wordt veelvuldig
genoemd als belangrijk. Net als dat wij consultancy vaardigheden uit
ingewikkelde dure managementboeken aan kinderen leren, vinden
wij ook dat purpose workshops best aan kinderen aangeboden
kunnen worden. Hoe mooi is het om kinderen te leren over geluk?
Biedt een gelukworkshop aan kinderen, waarin ze leren: hoe werkt
gelukt en hoe heb je daar invloed op? Kijk of ze hun purpose kunnen
ontdekken: wie ben ik, waar ben ik goed in en wat vind ik belangrijk!
Een soort loopbaantraining voor kinderen die vooral gericht is op
wat ze leuk vinden. Met geluk bezig zijn, draagt vaak al enorm bij aan
het geluksgevoel. Een belangrijk onderdeel van geluk is namelijk het
ervaren van positieve emoties. Een kind kwam er zelf al mee: ‘Schrift
of iets waar complimenten in staat die je terug kan lezen’. Wat een goed
dee!

3. Inspiratie van de kinderen

Mens
Door meer
Zoek het maar uit, Iron
Kleding van
Door te Kunnen
TV Alles doen
Telefoon
Leuke dingen doen
Make a wish
Gratis sport
Vakantie Snoep/ geld/
Alle Gompie kinderen
Kringloop waar ze
Geld verdelen
Spelling
opeten
wat je wilt Prive
wedstrijden te organiseren
niet mijn probleem
leger des heils
Evenementen
rekenen pinnen
en speldagen voor arme gompies
familie/ eten
Iedereen
Een speeltuin voor
Die zou denken
opvrolijken en laten spelen
gratis kleding kunnen halen
Geld
limo
Een beetje alles wat wij Taal
50,- voor
Hij brengt ze naar de andere wereld en
organiseren die gratis zijn
Afleiding, iets leuks doen
Eigen snoepwinkel
alleen arme Gompies! Iphone geven
dat je gek bent
Niet meer
Meer
ziekenhuizen bouwen
Mij
als
Leuke
dag
met
springkussen
geven
Speelgoed wat gompies
Vermaking
hebben gedaan (denk ik)
vervoer
En helpen met
laat ze boeien of zuigt hun ziel op
Doden koning
Een
brief
sturen
en
dan
staat
erop
dat
ze
Tv
ruimte
waar
Gratis
uitgeven
dan
je
hebt
Iedereen een telefoon geven
Clown!
Mgp
Fx7
Gompiemarkt
Gratis
gompiedag,
Leuke buurten( speeltuinen)
en waterpark of zoiets
niet meer kunnen gebruiken
Geld proberen te
Meer Kranten gratis geven zodat ze Skini
KFC
Bedelen
Traan
Schoenen Drinken Kleren
per maand
Op je telie
zoveel mogelijk moeten sparen en naar haar toekomen financiën op orde
Een moestuintje
iedereen tv kan kijken laptops
Een speciale dag voor alle arme gompiekinderen dat ze
gratis spullen
krijgen en niet uitgeven
recycelen het nieuws te weten krijgen jeans nitro stuntstep
Winkels die
Geef ze een tv zodat ze op een
Voor kinderen meer Grote
Prive
WC
cubicastles spelen Ergens een gebouw mensen met niet veel goed kunnen daarnaartoe, en
€100 euro
Meer
geld
geven
aan
de
voor
arme
gompies
Boeken
en
met elkaar ideeën uitwisselen en elkaar leren kennen
Speciaal voor de
Huur
Inzamel Minder werken Geld Kinderbijslag elke
Helemaal
Sparen
Tijdens feestdagen de arme gompies
gratis zijn
andere manier het nieuws krijgen
naschoolse clubben! jacuzzi zwembad maken Kadootjes Alle gompies
bijvoorbeeld kleding kopen en dan iets minder duur dan ergens anders
kinderen die arm zijn per 3 weken
arme geen boetes
Gaat rappen voor Goed voor Iedereen moet Omdat wij ideeën hebben om niet doen een kat Goed eten! En niet
verminderen actie's geld verdienen
maand voor kleren
in een villa Evenveel geld geven
cadeaus geven wat ze zelf willen
Cadeaukaart, gratis Nike
Speeltuin
Laptop Nagelsalon
gompies in armoede te helpen
Naar de
Aan Gompiekinderen vragen wat vinden jullie leuk als hobby en dat Schoolreisje
Water
geld voor de gompies ze zorgen gelukkig zijn
De verzekering verlagen
Meer kinderbijslag
Geld verzamelen endan goeie dingen kopen Geen boetes
elke dag hetzelfde
Geld uitgeven
Met paarden
Minder belasting
Veel
Een speciale dag of plek voor arme gompies zodat ze vrienden kunnen worden.
Veel
Heel veel
Iedereen geld/
voedselbank
gemeente die vergoed, bijvoorbeeld langskomen bij een buurthuis Honkbal dan kunnen Iedereen laten gymen of laten doen
Elke kind die arm is
rijden
over
straat
Zou
willen
dat
iedereen
de
vrijheid
wat
ze
willen
doen
behalve
beroven
Alle
kinderen
zakgeld
geven.
Per
maand
20
of
10
euro
en
dat
dan
alle
kinderen
een
(beter
zonnepanelen
Geef
ze
geld
Door te tellen Door alles
Bij een speeltuin waar iedereen kan komen. Gompiedag. Feestdag, soort burendag.
water pompen
Geld Meer geld maken
voedselbanken
sieraden/ huizen geven
ze leren richten
Meer kringloopwinkels
bij de VR46 academie
Een speelplaats waar Gompies kunnen
Vragen dat je wat
heeft en bij zijn ouders kan zijn
groei) rekening hebben waar alle geld dan op stort! Zodat alle arme kinderen mee kunnen winkelen
goedkoper te maken lenen
Om een drie
1x per 2 maanden is er een gratis filmmarathon in een park
voor
kleiding
en
speelgoed
Ouders krijgen voor de
Cadeautjes
Gratis verenigingen
Elke
maand
een
doos
vol
eten,
spelen met elkaar een vrienden kunnen maken Dat de arme kinderen op
Een gouden voetbal
Tot ze een baan krijgen
Elke maand
1x per maand
dubbel etui te geven geld mag hebben
Haar salaris sparen en al Ze vindt ze zo schattig
Goed tellen
met allemaal snacks en dan kunne gompies elkaar leren kennen
Iemand die arm is krijgt per maand bedrag De belasting goedkoper maken voor iedereen
en clubs organiseren gompies die geen ouders hebben
vakantie gaan naar andere landen
speelgoed en andere dingen
geven en heel veel geld
1x per maand markt voor arme kinderen en
gratis verzekering hoeveel ieder heeft
kleedgeld gratis naar de kapper
het geld wat ze krijgt dat ze huisjes gaat maken
Meer voedselbanken
geld ligt eraan hoe arm je bent hoeveel
Naar de
Mee kunnen doen met iets, kun je inschrijven en krijg je een vriend die daar krijg je veel korting of gratis dingen
In een robot
Kindertaxi alleen
In een auto
Pretpark Een gompie in een
Speelgoed,
Goed
Dingen
Om oudere kinderenEen gratis naar Hun eigen Kinderboeken We geven ze een Een loterij waarbij elke
en kringloopwinkels
Geld inzamelen Wat geld geven zodat ze
maan sturen
Een telefoon of wat met
Dat de rekeningen Helpen met het tellen
met je wil spelen en die weet dat je arm bent en je niet gaat pesten
Voor iedereen kip halen
veranderen
Speelgoed delen
Met hotels
voor kinderen
veranderen
voor arme dier veranderen
kleren, boodschappen eten
wat meer kunnen betalen
organiseren
make-up te geven bounce kunnen sport geven
gratis telefoon gompie geld kan winnen
Computer
Gratis
Leuke
elektriciteit te maken heeft
iets minder duur zijn
Ze gratis naar eenEen zwembad Speelgoed Telefoon met Zwembad en arme
Meer
Sokken Shampoo Zeep
Zorgen om niet zo
Quiz
In een lichaam van een rijk mens wisselen
Geen gepest: De kinderen duidelijk maken Rijdend
Kosten van de belastingdienst iets goedkoper maken
Goed gebit en goede ogen
Activiteiten/ sport
Huizen minder
In de bieb playstation kunnen spelen Wifi, abonnement, dus 3g of 4g
skate park Liedje maken
pretpark sturen
te geven
geven
kubicastle gompies mogen gratis zwemles boeken en tablet speelgoed
veel meer te betalen
Dat je een verlanglijstje hebt en dat de gemeente elke maand
met dat van een arme gompie teleporteren
Restaurants
hoe erg het is om in armoede te leven
Minder geld voor
over het probleem
duur voor de arme
Schoolreisjes/ uitjes
Goedkopere brillen,
Elke 4 maanden is er een
Lekker
Speciaal voor de arme gompies kunnen ze 3x Nieuwjaarsdag elke gompie
Meer geld voor nodige dingen
Muziek
Dat ze verjaardagsfeestjes kunnen vieren
iets
van
jouw
verlanglijstje
gaat
halen
=)
(wel
voor
jou)
Water pompen
Speciale
Iedereen een
onnodige dingen
Dat ze niet zomaar rare
Spellen
Meer medicijnen maken of kopen:
Alles wat de
Spullen geven die ze het
kleren, gehoorapparaten
krijgt 30.000 gompie euro's
eten
Door te
Beter zorgen voor het milieu: Laten fechten
per week gratis dingen kopen in de winkels
Voor hun alles gratis
voor drinkwater
winkel ideeënbus voor de ideeën van de gompies Wens uitmaken
Iedereen een leuke kerst geven met een kerstdoos
lolly krijgen
dingen gaan doen, zoals stelen
kopen van andere landen of zelf maken
Minder geld betalen voor de belastingdienst. Bijvoorbeeld als je €200,- moet betalen dat je dan
gompies willen
meest nodig hebben/ een wc
Elk jaar een dag voor de arme gompies Zwemles voor
sparen
De straat schoon houden in een oorlog
waar eten, drinken, kerstslingers en kado's geven Grompie bioscoop dag
De mooiste schoenen omdat Geld aan stichting geven, die
Gratis naar de
Zara Gompiemuseumdag, iedereen
Kleren maken
€100,- gaat betalen. En dat dan zodat je mooie kleren kunt kopen en lekker een dagje uit kan gaan=)
dat
ze
alles
in
1
dag
gratis
krijgen
Door
naar
de
stad
te
gaan
en
als
ze
arme
Schoenenpakket
overstroming
Alles
gaat
vanzelf:
Leven/
ze grote voeten hebben
zorgt voor eten en andere dingen
Elk jaar elke arme gompie 50 kaartjes, Alle gompievolwassen ook hun hobby’s kunnen doen
Alles gratis proberen te maken Geld verzamelen van
kapper 1x per maand
Geld geven een
Geld
die dag gratis naar museum Snoep
voor iedere gompie
Naar voedselloket
Zou elke dag een organisatie geven
kinderen ziet kan ze een deel van dat geld geven
Met machines
Aan de gemeente zeggen dat je weinig geld hebt
Een speelparadijs Atletiekbaan om Bekende mensen
Het geld voor 1
waarmee je alles kan doen wat je wilt
ziekenhuis bouwen uitdelen
het spel clic castels
Zorgen dat ze niet de verkeerde dingen zuurstof
Pretparken
Zorgen dat de kinderen gelukkig zijn
Op
over geld en andere activiteiten
Vakantie
en dan meedoen aan de loterij en dan winnen
Een game kamer
Een trainingspak
Dat ze de verzekering niet
week afschaffen
De kinderen blij maken en spullen geven dat
Helemaal niet meer
Winkel dat je gratis spullen kan
Grompie Grompie museum dag dan mag Winkels
fit te blijven vragen om te komen
kopen zoals sigaretten, drugs, bier
Meer activiteiten om hun situatie
mars
Met geld
Geld van de koning en koningin
Vergoeden
je gratis naar de museum Gratis make-up Shoppen
Eten kopen en
terug hoeven te betalen Oproep doen om hun te helpen
Gucci Spelletjes Jongensavond
ze gewoon hetzelfde zijn als alle anderen
verkopen, niet geven
kopen, eten drinken schoon water
Eten
en
buurt dag
50 euro
Grompiefietsdag dat je een fiets
thuis te vergeten (een beetje dan)
strooien
Computer
merken verkopen
feesten organiseren
Huur van huizen wat minder,
Naar de
Gratis
Schoenen
Supermarkt
Kleren
een huis
per week! Geld Op stap gaan op Een idee bedenken Door te sparen. In een spaarvarken Dat er geen Rekeningen
gratis krijg en dan mag fietsen
Veel uitjes organiseren
200 gangen menu
Gemeente moet brief sturen aan
Als je geld krijgt, geen drank of verkeerde dingen mee kopen
Naar leuke
Meidenavond Etuis
is het leuker om te sparen
zodat alle gompies een huis hebben
stelen zoek naar geld om geld te krijgen
voedselbank gaan water voor kinderen voor iedereen geven en eten
Vakantie regelen voor gompies
Uitstapjes Een buurtfeest organiseren, waar
armoede is lager maken
Een club oprichten voor mensen die geen sport kunnen betalen Feestdagen
ouders die geholpen moeten worden
evenementen gaan
Een goed
Een eigen boot om De mensen haar Gompie
Buiten
Bal om te
om ze gelukkig te maken Sport activiteiten regelen voor de arme gompies
Nodige producten wat minder duur
Speelgoed
Huis, geld en school en sport en alle
je makkelijk vrienden kunt maken Sport Money Energie Pretpark
De
kinderen
Ieder kind een eigen
Eigen winkel kopen en
leven naar Nederland te komen laten bellen
Gelukkig
spelen
voetballen
en luxe producten wat duurder,
Geen pensioen Niet gepest worden, als iemand een
gelukkig maken meubels en tv playstation en alle games
Pasjes Buiten speelgoed
Puzzels
Bij pasjes kan je op rekening kijken, en als je onder de grens
Zich er niet
kaart waarmee je kan sporten Meer speelgoed weggeven, speelgoedwinkels, of gompies die niets meer aan hebben
dan geld verdienen
ander 5x pest, wordt ie geschorst
Loterij miljoenenjacht, of giro 555
Voetbalveld
valt mag je gratis dingen krijgen en hoger dan wordt ie geblokkeerd
Speciale ziekenhuis voor de gompies allemaal samen winkelen zodat
Dat kinderen een eigen
mee bezig houden
Elke arme
Voor iedereen
je je niet buitengesloten voelt
pasje met zakgeld krijgen Gemeente weet wie wel veel geld
een vrijmarkt Playstations Jaarlijkse controle
gompie een fiets
Gratis volle dozen
een telefoon
heeft en wie niet. Kan controleren
Goed
Een douche, iedereen
voor de arme mensen
met noodspullen
Pasje beveiligen dat
kraanwater
Dat er zoveel geld op het pasje staat, dat mensen die het
een eigen in zn huis
Broodnodige producten goedkoper maken
Een prachtig Gompie eiland
ie niet gestolen is
geld erop hebben gezet kunnen zien wat ze hebben gekocht. 12 jaar krijg je een pasje, tot
Dat ze een tandarts en een ziekenhuis hebben voor als ze ziek zijn en voor als hun
je 18e. Pasje wordt geblokkeerd
Een leger
Een soort pas krijgen, als je scant weten ze dat
Kleding
tanden ziek zijn (natuurlijk hoeven zij er minder voor te betalen dan rijke mensen)
Dan
kan
je
ook
zien
dat
ze
het
Pasje
des heils
je in armoede zit, en hoeveel korting je krijgt Elke maand
niet aan verkeerde dingen uitgeven
Materialen voor
geven
Ziekenhuis waar je niet
Om lekker eten en
Er was eens een prachtig eiland en op dit eiland wonen de Gompies. Gompies zijn een
Geld om
Er gebeurt heel veel op het Gompie eiland. Sommige Gompies zijn lekker aan
een controle
Iedereen van 12 tot
moestuin geven
zoveel geld voor hoeft te betalen
drinken te kopen
kleren te kopen
Vanaf
18
jaar
Speciale
pasjes
Dat ze
18 krijgt een pasje Gebouw, balie, dingen over jezelf
soort grote, grappige en vrolijk ogende kabouters met kleine benen, flinke voeten met
sporten. Andere Gompies gaan naar hun werk en weer andere Gompies maken
Meer
volwassen pasje voor winkelkorting
Omdat wij ze eten spullen en een telefoon willen geven
stelen voor geld
Meer
Gratis eten
vertellen, pasje, bij winkels helft de prijs
dokters
gympies
en
een
groot
hoofd
met
3
haren
er
op.
Gompies
van
jong
tot
oud
vinden
het
wat
eten
klaar
met
muziek
van
Justin
Bieber
op
de
achtergrond.
In
het
weekend
zoals, een fiets, auto, ipod, koelkast, kleding, tv enzo
eetplekken
Dat ze geen Geen merkkleding hebben Geen Dat ze nooit op Geen
Dat ze geen
Als gompies medicijnen nodig hebben of bijvoorbeeld
super gaaf om in spijkerbroek te dansen op muziek van Martin Garrix, Justin Bieber,
kijken de jongere Gompies graag naar tv-programma’s als “The Voice of het
Elke gompie die slecht
vrienden hebben Wat ze willen bereiken
sport vakantie gaan dagje uit bed hebben Om te zeggen
naar het ziekenhuis moeten het dan betalen voor hun
Gratis
ziet,
bril
voor
ze
halen
Dat hun zusje waar ze wonen
Of ze spullen en Of hun opa of oma is overleden
1 keer per week
Ariana Grande en soms maar dan ook heel soms op muziek van Nick en Simon. Dat
kleren
Gompiebos” of “So you think you can Gompiedance”. Wat dat betreft zijn het echt
Kip
Goeie zorg en medicijnen
een downie is
kleren mogen lenen
gratis maaltijd
Dat ze geen stroom hebben
Dat ze zich alleen
laatste eigenlijk alleen omdat veel Gompies Nick zo knap vinden…
Dat ze naar
net mensen…
Ik zou meer voedselbanken
Dat ze eigenlijk gelijk zijn als de rest
Kledingwinkels openen
Veel Elke gompie goed
en
eenzaam
voelen
gompieknol kijken Of ze zakgeld
en kringloopwinkels bouwen
maar dan met gratis kleding kleren gebit laten krijgen
Dat ze naar een
Dat ze een
mogen lenen Amsterdam
Spullen in plaats van geld want sommigen gompies zijn aan iets verslaafd en
ander leven willen andere school willen Dat ze verdrietig zijn
heeft 8 grachten
Voor slechtziende
kunnen het geld slecht benutten. Spullen, boeken, kleding, schriften, materiaal brillen maken en uitgeven
Niet genoeg geld voor
Geen
Dat ze zich samen omdat
Dat ze zich
Geen school hebben
dokter of ziekenhuis sport hebben ze weinig geld hebben
bedroefd voelen
Als de winkel gaat sluiten is het kleding voor de
Dat ze gratis kunnen sporten Ziekenhuis, gratis
Dat ze weinig meubels hebben en daarom
Dat ze zich
Dat ze Dat ze gepest worden
arme gompies gratis en rijke gompies 50% korting
en
dat
ze
hun
ding
kunnen
doen
geen vrienden mee naar huis nemen
anders voelen bang zijn
naar ziekenhuis
Geen huis
Dat ze weinig spullen hebben en anderen meer Dat ze
Als je bang bent dat ze van het geld iets anders gaan kopen, dan moet
Dat ze niet veel
Koningin Froukje wil dat alle Gompie kinderen blij zijn
Oude kleding inzamelen en
Op het eiland woont ook
hebben
en daardoor voelen ze zich buitengesloten arm zijn eten kunnen kopen
je spullen geven, Bijvoorbeeld bij voedselbank, ook kleding bestellen
het aan arme mensen geven
Dat ze niet veel Weinig kleren
Dat ze
koningin Froukje en zij
Dat ze mishandeld worden
Geen
vrienden
hebben
Meer weggeefwinkels, mensen die arm zijn
geld hebben
en schoenen alleen zijn
Kledingwinkels die sluiten moeten het gratis
Dat ze weinig
Meer geld
Vrienden Dat ze een hobby Hoe ze leven Dat ze hun ware aard
hebben dingen die ze niet gebruiken, ruilen
zorgt ervoor dat er allerlei
weggeven, Rijke helft van de prijs, arme gratis
Koningin Froukje wil graag dat alle Gompies in het bos gelukkig zijn. Wat zij
geld hebben willen/ gepest worden willen willen uitoefenen in armoede niet durven te laten zien
verschillende Gompies op
Iedereen vragen om
Goedkopere
daarbij vooral belangrijk vindt, is dat de Gompie kinderen goed en fijn
Zonnepanelen
Dat ze ook nieuwe kleren
Dat ze in de
Alle gompies
Dat ze zich anders voelen omdat ze
Windmolen voor
geld te doneren
winkels
Dat ze een gevangenis zitten
voor elektriciteit
willen en ook speelgoed
het Gompie eiland kunnen
krijgen gelijke rechten
andere kleren dragen en ze arm zijn
elektriciteit
opgroeien. Ook de kinderen die opgroeien in gezinnen die arm zijn en waar
opening willen
Schoolbussen voor de Huis met
Niks kunnen kopen Om te zeggen dat hun
Vervoer
Dat ze nieuwe
wonen. Er wonen Gompies
dus
weinig
geld
is.
De
koningin
zou
graag
willen
dat
die
kinderen
(met
minder
Gratis
Gratis
met
Gratis
arme
en
de
rijke
betalen
verwarming
Als hun moeder en vader ruzie maken spullen willen
ouders gescheiden zijn
Dat ze arm zijn
met hetOV openbaar vervoer vervoer
Meer openbaar vervoer
te vragen of ze naar buiten mogen
in allerlei soorten en maten
Zorgen dat iedereen gelijk is
geld), net zo mee kunnen doen als de kinderen die niet in armoede
Geen Geen goede
Alle gompies een kleine auto
Geen goede Dat hun ouders
Dat ze geen
Geen tv,
Gompies
die
geen
auto
schoenen
op
het
eiland.
Van
jong
tot
stroom
Gratis
geven zodat ze ergens naartoe kunnen Gratis Vervoersmiddelen
kleding
gescheiden zijn Dat ze geen
geld hebben
opgroeien. Dus dat zij dezelfde dingen kunnen doen op school, thuis, met
geen computer
hebben mee laten rijden
huis hebben
Tante's ooms
winkels
Elektriciteit
oud, van arm tot rijk.
Met bijvoorbeeld je
elektriciteit
Om te vragen
Met iemand die er ook
Dat ze
Dat ze genoeg water en Iedereen een auto voor
vriendjes, sporten, hobby’s en muziek enzo. Wat koningin Froukje niet zo
neef nicht
buurman of buurvrouw arm zijn
hoeveel geld ze hebben
iets van wil leren
elektriciteit willen geven het vervoer en rijbewijs
Koningin Froukje probeert
Dat rijke gompies 1 of 10
Gratis fiat500
Met kinderen die je goed
goed
weet,
is
wat
de
kinderen
die
opgroeien
in
de
arme
Gompie
gezinnen
nu
Met je huisdier die
Koningin een
Met bekende mensen vertrouwt en je begrijpen
Schoolbus die
Vervoermiddel
euro meer moeten betalen
In de krant staan interessante dingen…
en rijbewijs
Hoe ze vrienden
er ook voor te zorgen dat
er niks van begrijpt
brief schrijven
je komt ophalen
aan de mensen
precies missen, wat ze nodig hebben en waar ze blij van zouden worden.
kunnen zeggen
Samen met iemand praten hoe ze ruzie
Rijke gompies wat meer geld doneren aan arme gompies,
alles zo eerlijk mogelijk
Geld brengen naar de gemeente,
gaan oplossen met het gezien ouders + kind Of als ze willen meespelen
Met je ouders over
meestal snackbars een pot waar je geld in kan stoppen
die maakt het over naar de armen
Ook met kinderen praten, dan zijn ze minder verdrietig,
het probleem praten
verdeeld wordt.
Met planten
Waar denken jullie dat jonge Gompies die opgroeien in armoede behoefte
Op een middag ligt Koningin Froukje te chillen in haar hangmat en leest iets heel
Met de
Ieder arm gezin een pas geven en dat ze dan een keer in de maand Wat eten en drinken kopen en
Met de juffen
Met de mensen die Kussen/
Jezelf
Dieren
ministerpresident
wat geld krijgen zodat ze er wat eten en drinken van kunnen halen het uitdelen aan arme mensen
aan hebben?
interessants in de lokale Gompie krant. Wijze Gompie Wilma legt daarin uit wat
en meesters
hetzelfde hebben als jou muziek (onzichtbaar)
Huisdieren Meer therapeuten om
Praat Geloof
Een deel van haar geld eerlijk verdelen
Jeugdzorg Kindertelefoon Knuffels
Potjes voor donatie Alleen echte goede doelen, die niet
kinderen die opgroeien in armoede meemaken en wat het voor hen moeilijk
verhalen bij te kunnen vertellenerover
zelf verdienen, niet in eigen zak steken
over de armemensen op een bijeenkomst
arme gompies
Opvanghuis Kinderen in Levens Hulp als er veel Je knuffel zeggen
maakt om erbij te horen. De koningin leest onder andere de volgende dingen:
Praten met
waar allemaal arme mensen heenkomen
in een winkel
het weeshuis coach
ruzie thuis is wat er gebeurd is
Eerlijk delen (zoals elke maand de
een psychiater Maatjes project
arme gompies evenveel geld geeft)
Wat minder geld uit geven aan haar
Klasgenootjes
Kennis
Met de kindertelefoon
Met de enige echte Barack Obama Met de politie
Geld inzamelen voor
zelf en wat meer aan de ander geven evenementen voor kinderen
Minder geld
Praten met je
Dat ze er gewoon Erover
Met
Directeur/ directrice van de school
vragen in de winkel
Mensen
die
spullen
doneren
Geld
Koning
en
koningin
ouders over wat erisover kunnen praten praten giro 555
Met mensen Naar de dierentuin en
geld eten kleiding en speelgoed
doneren moeten niet zo gierig doen
Dat ze met
Dingen goedkoper maken
Slimme
om hun heen met paarden praten
Met de buurt
iemand kunnen praten
gompie
Of iets organiseren en als ze de armen kinderen voor de hele stad en als ze die voor de arme gompies
Met de klas erover praten,
Met andere vrienden van
Met een
Met
Met
mensen ziet die arm zijn neemt ze die mee en verdeelt ze het geld met die mensen
duidelijk maken hoe erg het is,
hun als ze die hebben
Voedselbank
specialist psigoloog praten oma
Dat arm kind met ander kind kan praten zodat
Met rijke Met andere
Met
Mensen die medelijden hebben met de armen kunnen geld naar de
Proberen bij elke winkel
je minder alleen voelt, stichting beginnen
kinderen arme kinderen honden
gemeente brengen en de gemeente maak het geld over naar de armen
een geldpotje te zetten

Eerlijk delen

Inzicht in de klas
Hoeveel arme kinderen zitten er eigenlijk in de klas? Weten de
kinderen dit? Om het onderwerp bespreekbaar te maken, is het
goed om eerst inzicht te verkrijgen. Dit kan bijvoorbeeld met een
anonieme enquête. De kinderen mogen anoniem vragen over
zichzelf en hun thuissituatie beantwoorden en dan kan juf/meester
dit bespreken. Door het bespreekbaar te maken en het taboe te
doorbreken, kan er een last van sommige kinderen afvallen. Je kunt
ook een bekende Nederlander uitnodigen om zijn verhaal te
vertellen, als een soort ambassadeur. Zo iemand kan inspirerend
werken en wellicht uitzicht bieden aan kinderen die nu een beetje
moedeloos zijn. Door verhalen te delen creëer je bewustwording.
Hoe mooi is het als het lukt om in de klas een setting te creëren
waarbij kinderen over alles durven praten en er geen schaamte
meer is?

Mijn eigen plan
Geef rechtstreeks geld aan kinderen, laat ze hiervoor een plannetje schrijven en geef ze een coach die helpt om het vervolgens uit
te voeren. Zo haal je onnodige schakels uit het proces en richt je je als gemeente volledig op wat het individuele kind wil, zo lever
je maatwerk. Dus het niet vooraf bedenken, maar het aan elk kind specifiek vragen… Waar zouden we je mee kunnen helpen?
Kinderen vinden zelf ook dat er met kinderen overlegd moet worden ‘Eerst met de kinderen zelf overleggen’ en ze willen graag dat
het geld zo direct mogelijk wordt besteed: ‘Alleen echte goede doelen die niet zelf verdienen, niet in eigen zak steken’. Kijk dus of je
onnodige schakels er tussenuit kunt halen. Kinderen zijn heel praktisch in hun antwoorden. Het liefst willen ze het geld op pasjes
en dat ze met die pasjes het geld uit kunnen geven. Direct impact. Wij zien dit mogelijk gemaakt door individueel met ze in
gesprek te gaan. Hiervoor kun je samenwerken met vrijwilligers, ambtenaren die nog wel een uurtje over hebben en wellicht
mensen die nu bij het UWV lopen.

Talent
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Doorgeefcadeaus
‘Rijken kunnen geld doneren aan armen’ is een van de vele uitspraken van de kinderen gericht op het herverdelen van de
middelen tussen arm en rijk. Hoe mooi is het als inwoners van Almere alles wat gericht is op overvloed heel gemakkelijk
kunnen omzetten in een donatie aan arme kinderen: vakantiegeld, kerstpakket, eindejaarsuitkering, cadeaus bij je
verjaardag...in plaats van dat je als welvarend mens steeds meer, onzinnige spullen krijgt, kun je ervoor kiezen om dit
direct her te verdelen. Faciliteer dit als gemeente en neem niet alleen deze rol van herverdeler op je, betrek vooral ook
andere partijen zoals bedrijven, vriendenclubs en andere organisaties.

Basis behoeften

Pasje geven’
‘Een soort pas krijgen, als je scant weten ze dat je in armoede zit, en
hoeveel korting je krijgt’.
Op de vraag hoe we de kinderen in armoede het beste kunnen
helpen, is het meest gehoorde antwoord: Pasje geven. Alle vier de
klassen kwamen met ditzelfde idee. Kinderen hadden vele ideeën
hoe dit in zijn werk gaat. ‘12 jaar krijg je een pasje, tot je 18e. Pasje
wordt geblokkeerd’. Ook kan er niet gesjoemeld worden, want er is
‘Elke maand een controle’. Zo’n pas heeft vele voordelen: het geld
komt direct bij de kinderen terecht en je hebt volgens de kinderen
toezicht op waar het aan wordt uitgegeven: ‘Dat er zoveel geld op het
pasje staat, dat mensen die het geld erop hebben gezet kunnen zien wat
ze hebben gekocht’. Op de vraag hoe de gemeente dan weet wie er
zo’n pasje krijgt, zijn verschillende mogelijkheden: je meldt je aan bij
de balie ‘Gebouw, balie, dingen over jezelf vertellen, pasje, bij winkels
helft de prijs’ of de gemeente weet dit gewoon ‘Gemeente weet wie wel
veel geld heeft en wie niet. Kan controleren’. Er zijn ook ideeën om de
kinderen in armoede met zo’n pasje zich juist geen vreemde eend in
de bijt te laten voelen ‘Iedereen van 12 tot 18 krijgt een pasje’ en dan
staat er gewoon alleen bij sommigen een tegoed op ‘Bij pasjes kan je
op rekening kijken, en als je onder de grens valt mag je gratis dingen
krijgen en hoger dan wordt ie geblokkeerd’ of ontvang je gewoon
minder korting. Korting naar inkomen of spaargeld, zoiets. En het
houdt niet op als je 18 jaar bent, want ‘Vanaf 18 jaar volwassen pasje’.
En op de vraag of de ouders dan niet gaan shoppen met het pasje
van hun kinderen, hadden ze ook een antwoord: gewoon
identificeren.

‘Adopteer’ je buurjochie
‘Iedereen adopteren’ een prikkelend idee dat inspireert tot dit advies. Verbind welvarende en arme gezinnen in Almere aan elkaar
en geef de rijkere de mogelijkheid om rechtstreeks te doneren aan een arm kind. Zo creëer je een soort ontwikkelingshulp, maar
dan 1-op-1, een soort Foster Parents in de gemeente. Als er 7.400 mensen een kind ‘adopteren’, is het kinderarmoedeprobleem
in Almere direct opgelost! Het voordeel is bij deze verbinding niet alleen financieel, de rijkere gezinnen kunnen de arme kinderen
ook mee uit nemen, hun netwerk voor ze inzetten, hen motiveren en een ander perspectief bieden.

Campagne Almere helpt
'Dat je het gewoon zegt en dat ze dan fijn reageren', 'Lessen aan rijke gompies om arme te
respecteren' Twee ideeën van de kinderen om armoede meer bespreekbaar te maken en het
buitensluiten tegen te gaan. Dit inspireert ons tot het advies om een bewustwording
campagne over armoede te starten. Zet het onderwerp in Almere op de kaart en maak
inwoners bewust van armoede, de gevolgen, de rijkdom status van de gemeente en wat ze
kunnen doen. Ontwikkel daarbij een leuk lesprogramma om armoede op scholen
bespreekbaar te maken, zodat een stukje schaamte verdwijnt en het wat ‘normaler’ wordt.
Hier kun je ook tips en tricks in verwerken, zodat je de kinderen direct op weg helpt. Met deze
campagne kun je als gemeente ook mooi de spaarpot op het plein, de Gelukswijzer en het
project ‘Adopteer’ je buurjochie promoten. Ook in deze campagne, net als in het
lesprogramma, kun je gebruik ambassadeurs van armoede. In Amerika is de American Dream
een droombeeld; regelmatig zie je mensen die van een dubbeltje een kwartje geworden zijn.
Hoe mooi is het als een bekende Nederlander uit Almere openhartig vertelt over zijn arme
jeugd en hoe hij daaruit is gekomen en nu beroemd is? Dit kan zeer inspirerend werken voor
de kinderen.
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Fietsen en zwemmen
De tweedegraads basisbehoeften in Nederland voor kinderen (na
voedsel, kleding, onderdak) zijn toch wel fietsen en zwemmen.
Beiden worden vaak genoemd door de kinderen en als kinderen
mee willen doen, moeten ze toch op z’n minst kunnen fietsen en
een fiets hebben. Ook nog het meest milieuvriendelijke
vervoersmiddel (na wandelen) en goed voor de conditie! Daarbij is
zwemmen een van de basisvaardigheden voor veiligheid die elk
kind zou moeten beheersen. Zeker op een ‘eiland’ als Almere! =)
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Duurzame hulp
‘Windmolen voor elektriciteit', 'een moestuintje voor arme
gompies'. Mooie haakjes van kinderen voor duurzame hulp,
niet alleen milieutechnisch, ook in de zin van op de lange
termijn. ‘Een eigen winkel kopen en dan geld verdienen’. Kijk of je
de kinderen in armoede duurzaam kunt helpen. Onderwijs is
hier natuurlijk een goed voorbeeld van. Maar er zijn ook
andere manieren voor een duurzamer resultaat. Kun je de
arme gezinnen tegemoetkomen in de energierekening door ze
een stukje windmolen cadeau te doen? Kun je ze een
moestuin geven, zodat ze groente kunnen verbouwen en
wellicht zelfs verkopen? In armoedebeleid krijgen minima
voorrang en korting op van alles en nog wat, maar niet op
volkstuintjes. Terwijl dit veel bijvangst kan opleveren: het zorgt
voor ontspanning, beweging, gezonde voeding...Vraag aan
rijke mensen met een groot s u
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De Gelukswijzer
Om hebzucht tegen te gaan, is het goed om stil te staan bij waar
je nu eigenlijk echt gelukkig van wordt. Zowel voor mensen met
meer als mensen met minder middelen. En gelukkig zijn is
belangrijk volgens de kinderen. Focus op wat je hebt en wat je
belangrijk vindt. De Gelukswijzer voorziet zowel in tips om met je
overschot om te gaan als met een eventueel tekort. Wij zien dit
voor ons als een website die je hierbij ondersteunt. Dus je geeft
aan: dit heb ik te besteden en vervolgens kies je uit een lijst waar
je gelukkig van wordt en wat je nodig hebt. Bijvoorbeeld: ik word
gelukkig van het zien van mijn vrienden, ik werk 40u in de week
en heb 2000€, ik heb nodig: boodschappen, gas, water licht etc…
Je krijgt dan advies hoe tijd en geld te reserveren om dit mogelijk
te maken deze maand. Je krijgt dus tips om de middelen die je tot
je beschikking hebt, zo goed mogelijk in te zetten voor je eigen
geluk. Is er sprake van een overschot? Dan krijg je tips voor
donaties of andere vormen van hulp die jij kunt bieden op de
onderdelen die jij een warm hart toedraagt. Is er sprake van een
tekort of een krapte? Dan krijg je tips hoe je het geld dat je hebt
zo goed mogelijk kunt besteden en word je doorverwezen naar
handige sites, gratis evenementen en eventueel subsidies waar je
recht op hebt.

