
Aanbevelingen project Speaking Minds 

“Taboe doorbreken en drempel naar hulp verlagen voor jongeren in Venlo” 

 
Doorbreek het taboe, praat erover! 

Jongeren zijn slecht geïnformeerd over armoede. Doorbreek het 
taboe en zorg dat er meer informatie gegeven wordt bij jongeren 

over armoede.  

 

 Jongeren offline (nog) beter informeren over armoede. Het is 

belangrijk om ook offline meer voorlichting te geven over 

armoede. Maak hierbij gebruik van een ervaringsdeskundige 

want dan komt de boodschap nog beter aan. 

 Organiseer een themaweek rondom armoede. Iedereen houdt 

zich 1 week lang bezig met armoede in Venlo. Tijdens de 

themaweek kunnen gastlessen, workshops en projecten 

gegeven worden die allemaal te maken hebben met armoede. 

Op die manier worden jongeren bewust gemaakt over 

armoede en wordt het taboe doorbroken. 

 Informeer jongeren ook online. De informatie over armoede 

moet naar de mensen toekomen in plaats van dat jongeren er 

naar moeten zoeken online. Deel meer informatie over hulp bij 

geldproblemen voor jongeren via:

o Facebook  pagina (venlo & armoede) 

o Deel en winactie onder jongeren 

o Social media zoals snapchat en instagram

o Een online chatfunctie (whatsapp, facebook etc.)

o Nieuwsbrieven van scholen, sport- en 

muziekverenigingen

o Vlogs van BNers 
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Verlaag de drempel naar hulp voor jongeren! 

Jongeren vinden het lastig om hulp te vragen. Arm zijn is niet iets 
waar je gemakkelijk voor uitkomt. Maak hulp online toegankelijk en 

geef de mogelijkheid om anoniem om hulp te vragen.  

 

 Offline informatiepunten over armoede en geldproblemen voor 

jongeren. Geef jongeren de mogelijkheid om op school hun 

problemen anoniem te delen. Plaats een kantoor buiten school 

waar jongeren terecht kunnen voor een afspraak.  

 Een online kleding- en voedselbank. Kijk naar mogelijkheden 

om jongeren in armoede op een anonieme manier online 

kleding en voedsel te laten bestellen en bij hen thuis te laten 

bezorgen. 24/7 kunnen bestellen, 4 dagen per week 

bezorging. Denk hierbij wel aan:  

o Een goed beveiligde website waarop je moet aanmelden 

met een code  

o Een duidelijke handleiding bij aanmelding zodat mensen 

weten hoe de website werkt  

o Evt. in samenwerking met grote merken die voedsel en 

kleding willen doneren 

o Vrijwilligers en gepensioneerden mee laten bezorgen 

 

 

 


