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Betreft: Rapport Armoede door de ogen van kinderen
Geachte Raadsleden,

In Nederland groeien meer dan 400.000 kinderen op in armoede. Meer dan 400.000 kinderen, laat
dat even op u inwerken. Het kan toch niet waar zijn dat in een rijk en welvarend land als
Nederland er kinderen zijn die niet dezelfde kansen krijgen om mee te doen als andere kinderen?
Wij vinden dat dit aantal niet met een paar procent omlaag moet. Dit aantal moet naar nul.
Niet praten óver, maar mét kinderen over armoede. Het klinkt logisch, maar dat is het nog niet.
Vijf gemeenten in Nederland hebben als eersten de stap gezet om samen met ons kind-inclusie het
nieuwe normaal te maken door deel te nemen aan een pilot om armoede onder kinderen tegen te
gaan. De eerste resultaten hebben we begin mei via een krantje aan u toegezonden en bijgevoegd
rapport laat alle resultaten zien. En die zijn veelbelovend!
Veel gemeenten tonen inmiddels interesse om naast een gemeenteraad, ook een Raad van
Kinderen te installeren. Is dit in uw gemeente ook het geval? Of heeft u hier vragen over? Neem
dan contact op met de Missing Chapter Foundation. Dat kan telefonisch via 070-345 5106 of stuur
een mail naar gemeenten@missingchapter.org. Vanzelfsprekend sturen we na het zomerrec,es de
burgemeester en relevante wethouders van uw gemeente ook een exemplaar van dit rapport. Wilt
u dit rapport digitaal verspreiden onder uw raadsleden? U vindt het rapport op de website:
https:/lkansendoorallekinderen.nl/pu bi icaties/jaarverslag -gemeenteaa n pa k -a rmoede/.
We horen graag van u en bij deze wensen wij u, en uw collega's, een hele fijne vakantie toe!
Marloes van der Have,

Soler Berk,

---------=Directeur Strategie & Innovatie
Missing Chapter Foundation
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