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Eind 2012 stopte de Voedselbank met hulp te verlenen. De aanvragen om 

voedselhulp kwamen daarna terecht bij Kerk en Minima. Kerk en Minima 

heeft het restant geld van de Voedselbank ontvangen. Wij hebben in het jaar 

2013 alleen al aan voedselhulp € 10.000,00 extra uitgegeven. Gelukkig 

hadden we de financiële ruimte om in noodsituaties te helpen met 

voedselbonnen. Door de crisis, met als gevolg werkeloosheid, maar ook 

ziekte, scheiding enz. komen nog steeds veel mensen in de problemen. Er 

worden meer gezinnen dan voorheen uit huis gezet door huurachterstand. 

Het is niet mogelijk om al deze gezinnen te helpen. Gezinnen met kinderen 

hebben hierbij onze prioriteit. Samen met andere instanties proberen we dan 

een oplossing te vinden. Als er geen onderdak voor kinderen is, gaat 

Jeugdzorg (in 2015 de gemeente) de kinderen uit huis plaatsen. Dit is zeer 

traumatisch. 

 

Ook Kerk en Minima ziet een ondermijnende kloof tussen rijk en arm 

ontstaan. Deze kloof wordt in de hele wereld groter. Extreme ongelijkheid 

ondermijnt de democratie en is een voedingsbron voor nationalisme, 

populisme en racisme, omdat grote groepen zich uitgesloten zullen voelen. 

  

Als voorbeeld geven we  u één van de nieuwe regels die de Overheid gaat 

invoeren in 2015. Dan vragen we ons af hoe moet dit verder gaan?  Een 

alleenstaande vrouw met 2 kinderen moet volgend jaar € 271,00 per maand 

inleveren en krijgt dan het inkomen van een alleenstaande. Deze terugval 

wordt gedeeltelijk gecompenseerd met een extra kind gebonden budget. 

Uiteindelijk gaan deze minima er dan ruim € 535,00 per jaar op achteruit. 

Daarnaast gaat ook de Langdurigheidstoeslag  die de mensen krijgen als zij 

3 jaren van een minimum hebben geleefd, vervallen. Hierdoor worden de 

tekorten in deze gezinnen met kinderen alleen maar hoger. 

 

Verleden jaar schreven wij in de Kerk en Minima brief:  

“Het huidige beleid van de overheid is mede een veroorzaker van de 

problemen. Omdat deze zich steeds verder terugtrekt en de mensen steeds 

meer op de eigen verantwoordelijkheid worden teruggedrukt zullen er meer 

mensen in de problemen komen. Lang niet iedereen heeft het vermogen om 

helpt de medemens in nood  



zich in deze keiharde maatschappij staande te houden. Dit kan nadelige 

gevolgen hebben voor de minst draagkrachtigen in onze samenleving”. 
 

 

In de negentiger jaren, toen de gemeente Veenendaal ongeveer 50.000 

inwoners telde, was het aantal personen met een uitkering beduidend hoger 

dan in 2014, terwijl het aantal inwoners in 2014 is gestegen tot 63.000. 

Relatief dus minder mensen in de uitkering. Desondanks vindt de Rijks-

overheid het toch nodig om bepaalde minimumuitkeringen te verlagen. Dit is 

nauwelijks verteerbaar voor hen die door ziekte of werkeloosheid gedoemd 

zijn om van een minimum uitkering te leven en bovendien ook nog eens het 

(de laatste jaren fors gestegen)  eigen risico voor de Zorgverzekering  

moeten ophoesten. De verwachting is dat nog meer mensen financieel in de 

knel komen. 

 

Kerk en Minima heeft in het jaar 2013, 181 hulp aanvragen behandeld. In 

veel gevallen hiervan konden we met financiële hulp en/of tweedehands 

goederen de nood geheel of gedeeltelijk oplossen. 

 

Het afgelopen jaar zijn de financiële bijdragen van bedrijven, particulieren 

en de kerken sterk teruggelopen. Daarom doen we nu weer een beroep op u. 

Mogen wij dit jaar op uw financiële bijdrage rekenen? Misschien wilt u dit 

jaar iets extra’s geven, zodat Kerk en Minima veel mensen kan blijven 

helpen. U kunt er van op aan dat uw gift voor de volle honderd procent bij 

de hulpvragende terecht komt. Bovendien kunt u uw gift aftrekken van de 

belasting omdat de stichting een ANBI verklaring heeft. 
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