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04-05 BDUlezersactie: Maak kans op GRATIS

WINTERSWIJK - Zaterdag werd in Pronova de infomarkt Kansrijk gehouden. Talloze
organisaties die zich bezig houden met armoedebestrijding waren hier aanwezig, zoals het
Sociaal Steunpunt Armoede, de Cliëntenraad Wet Werk en Bijstand, de Kledingsbank
Winterswijk en nog vele anderen. De markt werd redelijk bezocht, maar de mensen die voor
zo'n 20 organisaties aanwezig waren om te helpen gaven toe dat de doelgroep, oftewel de
personen met een armoedeprobleem, nauwelijks zijn gekomen. Toch werd Kansrijk als een
nuttige bijeenkomst ervaren. Ook omdat er ervaringen uitgewisseld konden worden met
andere organisaties die iedereen met een armoedeprobleem proberen te helpen.
Door Bernhard Harfsterkamp
t @Harfsterkamp
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Van de Winterswijkse politieke partijen was alleen Winterswijks Belang (WB) aanwezig. "Wij
hadden onlangs een afspraak met de Sociale Dienst", vertelt Ruth van der Meulen. "Om
ons beter te laten informeren en toen kwam ook ons idee van een plaatselijke ruilhandel ter
sprake. Waarom presenteren jullie dat niet op de Kansrijk-markt werd toen gezegd." WB
ging die uitdaging aan, hoewel hun ruilhandelplan nog niet helemaal is uitgewerkt.
"Het gaat Wenters Goud heten", vertelt Ingrid Mes van WB. Denkbeeldige klompjes pyriet,
die nog steeds in de Steengroeve gevonden kunnen worden, zijn het symbolische
ruilmiddel. "In maart of april lanceren wij een website waar iedere Winterswijk kan aangeven
waaraan die behoefte heeft. Maar er wordt ook een tegenprestatie gevraagd, want iedereen
heeft talenten en mogelijkheden waarvan een ander kan profiteren." Een vraag kan
bijvoorbeeld zijn het lenen van een auto voor een bezoek aan een ziekenhuis in Nijmegen.
De tegenprestatie zou dan een begeleide wandeling door een mooi natuurgebied in
Winterswijk kunnen zijn. Of het verzorgen van een lekker etentje. "Wat je doet maak jezelf
uit", zegt Ingrid Mes. "Er zijn allerlei diensten te bedenken." Op de website worden vraag en
aanbod bij elkaar gebracht.
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Deze moderne ruilhandel is niet door WB zelf bedacht. In Zwolle en Amsterdam werkt het
al. Maar ook in Bredevoort. Daar wordt 'Veur mekare' gepresenteerd als 'Naoberschap in
een nieuw jasje'. "In een jaar hebben we zo'n 20 deelnemers gekregen", zegt Joop
Wikkerink, die namens de Progressieve Partij Aalten aanwezig is bij Kansrijk, maar ook
betrokken is bij Veur Mekare. In Bredevoort gaat het onder andere over boodschappen
doen, de hond uit laten, vervoer, kleine klusjes in en om huis en oppassen, waarbij mensen
elkaar kunnen helpen. Het symbolische ruilmiddel in Bredevoort wordt aangeduid als
Petto's. Een aangeboden dienst is een bepaald aantal Petto's waard en daarmee kan een
andere dienst 'ingekocht' worden.
Ruth van der Meulen en Ingrid Mes van WB.
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Nederland is verbaasd!
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