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3. Dankwoord
Tijdens onze opleiding tot ergotherapeut hebben we steeds gedroomd om aan een
ontwikkelingsproject deel te nemen. De verhalen van studenten die terugkwamen van
Ethiopië bleven nazinderen. Ook de presentaties die we konden volgen over de projecten in
Jimma spraken ons heel erg aan. In het voorjaar 2013 kregen we uiteindelijk de toestemming
om onze stage te doen in Ethiopië. We zijn onmiddellijk gestart met een fondsenwerving om
mogelijke lokale projecten te financieren. We hebben letterlijk en figuurlijk een marathon
gelopen. Als we nu terug kijken op deze periode kunnen we met zijn allen stellen dat dit één
van de meest waardevolle ervaringen is geweest uit onze opleiding.
Eerst en vooral gaat onze dank uit naar al onze ouders, vrienden en kennissen die ons
gesteund hebben om dit avontuur aan te gaan. Ook willen we onze sponsors danken voor de
financiële steun.
Zonder de Provinciale Hogeschool Limburg, PXL, hadden we deze leerrijke kans nooit
kunnen verwezenlijken. Ook willen we de VLIR-UOS bedanken voor de beurs.
Met behulp van de studenten van het zijtraject stroomblok 1.6 hebben we vele kinderen in
Jimma, Ethiopië, spelgemedieerde materialen kunnen bieden.
Een bijzondere dank gaat uit naar onze promotor Jan Valy die ons gedurende het
academiejaar heeft bijgestaan en gestuurd tijdens het hele proces van het afstudeerproject.
Daarnaast willen we ook graag Johan Lemmens bedanken, die ons samen met Jan Valy
gedurende de stageperiode in Jimma (Ethiopië) hebben geleid en gesteund. Dankzij hun
expertise, advies en steun hebben we ons veilig en gericht kunnen verdiepen.
Tijdens onze driemaandelijkse stage in het buitenland konden we vertrouwen en rekenen op
de hulp van onze lokale begeleiders Dr. Mekitie, Dhr. Berhanu en Mevr. Muluwork, waarvoor
onze dank.
Ethiopië blijft in ons hart, we hopen dat nog vele studenten dezelfde ervaring mogen hebben.
Bedankt! Amesegenallehu!
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4. Abstract
I nleiding: In Vlaanderen leeft 11% van de kinderen tussen 0 en 17 jaar in een gezin met een
inkomen beneden de nationale armoederisico drempel. Blijkt dat het vooral de jongste
kinderen, tussen 0 en 2 jaar, zijn die het hoogste armoederisico lopen.
Doel: Het doel is het armoede fenomeen te onderzoeken en armoedegegevens te vergelijken
tussen België (Vlaanderen) en Ethiopië met de gevolgen hiervan op de ontwikkeling van het
jonge kind (0-3 jaar). Hieruit worden aanbevelingen opgesteld die gebruikt kunnen worden in
functie van het bestrijden van (kans)armoede.
M ethode: Dit afstudeerproject is gebaseerd op een literatuurstudie voor wetenschappelijke
onderbouwing, gecombineerd met observaties in Jimma, Ethiopië, en een interview in
Vlaanderen. Grotendeels werden de artikels gehaald uit verschillende databanken zoals
Cinahl, Bohn Stafleu en Google Scholar. Verschillende boeken werden bestudeerd om een
theoretische onderbouwing te kunnen weerleggen.
Resultaten: Uit onze vergelijkende literatuurstudie ondervinden we dat niet enkel
ontwikkelingslanden lijden onder armoede, maar dat ook in België, Vlaanderen, armoede een
groot en actueel probleem is. De armoede tussen de twee landen verschilt weliswaar van
inhoud en waarde. Uit studies naar de gevolgen van armoede op de ontwikkeling van het kind
(0-3 jaar) kunnen we stellen dat er op neuro-psychologisch vlak meer risico is op
ontwikkelingsachterstand.
Conclusie: Uit dit onderzoek kunnen we concluderen dat er al veel initiatieven worden
ondernomen in functie van de bestrijding van armoede. Ergotherapeuten kunnen het verschil
maken om de negatieve gevolgen in de ontwikkeling van jonge kinderen te beperken door
ouders te begeleiden. Dit is alvast een succesverhaal in Jimma Ethiopië.
Trefwoorden: (kans)armoede ± neuropsychologie ± kinderontwikkeling ± Vlaanderen ±
Ethiopië.

9

5. I nleiding
³(pQRSGHWLHQNLQGHUHQLQ9ODDQGHUHQZRUGWJHERUHQLQHHQNDQVDUPJH]LQ´
Vlaanderen in Actie wil tegen 2020 het aantal kinderen dat in een kansarm gezin geboren
wordt, doen dalen tot maximaal 4% en het algemene armoederisico in Vlaanderen
verminderen met 30%. Daarvoor wordt er ingezet op een integrale en preventieve aanpak, met
een focus op kinderen van 0 tot 3 jaar en hun gezin, maar ook op toekomstige ouders. De
eerste levensjaren zijn immers cruciaal in de ontwikkelingskansen van jonge kinderen.´ 8LW
Vlaanderen in actie pact 2020).
Recent onderzoek toont aan dat de leeftijd tussen 0 en 3 jaar essentieel is in de ontwikkeling
van emotionele- intellectuele en sociale vaardigheden. Achterstanden die voor de geboorte, en
tijdens de eerste levensjaren worden opgelopen zijn op latere leeftijd niet meer in te halen.
Een mogelijke actie die kan ondernomen worden is het minimumloon optrekken maar de
vraag kan gesteld worden of dit automatisch tot meer ontwikkelingskansen leidt van jonge
kinderen?
In 2009 werd vanuit de VLIR-UOS (Vlaamse Interuniversitaire Raad ± Universitaire
Ontwikkelingssamenwerking) aan de toenmalige PHL de vraag gesteld mee te werken aan
een onderzoeksproject rond ontwikkeling en ondervoeding bij zeer jonge kinderen in Jimma
Ethiopië. De ontwikkeling-stimulerende interventie die daar werd ontwikkeld en toegepast
door Johan Lemmens en Jan Valy legde de focus op het betrekken van ouders bij het spelen
van kinderen. Kinderen ontwikkelen door spelen.
Er werd uitgegaan van de stelling dat ouders het beste willen voor hun kind, ze er alles aan
willen doen om kinderen de beste kansen te geven. Maar er werd tevens vastgesteld dat veel
ouders niet weten hoe hun kinderen die ontwikkelingskansen te geven en hoe kinderen te
stimuleren tot spelen.
De succesvolle interventie in Ethiopië leidde tot het thema van dit afstudeerproject waar we
de vraag stellen of bovenliggende stelling ook opgaat voor Vlaanderen?
Om nog meer diepgang aan dit thema te geven werd ook de stage en de keuzestage gekoppeld
aan dit afstudeerproject. De stage vond plaats in Jimma (Ethiopië) waar we 3 maanden hebben
NXQQHQZHUNHQLQYHUVFKLOOHQGHSURMHFWHQYDQ³*REH]± *REH]´7LMGHQVGHYHOHUHL]HQQDDU
Jimma startten Johan Lemmens en Jan Valy verschillende ondersteuningsprojecten voor
10

publieke schooltjes in Jimma Town. Deze openbare schooltjes geven onderwijs aan de meest
arme kinderen van Jimma. Zo konden we werken met gezinnen met jonge kinderen. Ook de
stage in het kinderziekenhuis gaf ons de ervaring om ontwikkelingsstimulerend te werken met
zowel het jonge kind als de ouders.
De keuzestage vond plaats in De Babbeldoos, een project van de stad Hasselt en Steunpunt
Onderwijs & Opvoeding, dat werkt rond taalstimulatie bij anderstalige kinderen van de
tweede en derde kleuterklas en het eerste leerjaar. Door middel van verschillende
spelgerelateerde activiteiten, worden de kinderen gestimuleerd tot het spreken van de
Nederlandse taal. Op deze manier wordt hun Nederlandse woordenschat vlot aangevuld en
glijden ze gemakkelijker door de lagere school. Zonder extra stimulatie in de Nederlandse
taal, hebben ze het later moeilijker om gevraagde schoolresultaten te behalen.
Door de komst van nieuwe mogelijkheden om de hersenen te onderzoeken zijn er de laatste
jaren heel wat nieuwe inzichten ontstaan in de werking van het brein. De klinische
neuropsychologie is een snelgroeiend vakgebied en richt zich op de relatie tussen gedrag en
het functioneren van de zich ontwikkelende hersenen (Swaab, 2011). Het leek ons zinvol om
in het eerste deel deze nieuwe tendensen in de ontwikkeling van het jonge kind beknopt weer
te geven.
Verder wordt armoede in al zijn facetten beschreven. Hier maken we een vergelijking tussen
Vlaanderen en Ethiopië met telkens een verwijzing naar ontwikkelingskansen.
Op het einde van dit werk willen we aanbevelingen brengen die tot actie leiden zodat ook
ergotherapeuten kunnen betrokken worden om de doelstelling van Vlaanderen in actie tegen
2020 te bereiken.
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6. M ethode
Voor dit werk werd er vanaf midden september literatuur over kind in ontwikkeling
bestudeerd. Dit om een grondige en duidelijke basis te vormen voor het uiteindelijke werk. Er
werd samen met de promotor nagedacht en gebrainstormd over armoede in België,
Vlaanderen en Ethiopië, Jimma. Er werden ook feiten overlopen omtrent ontwikkeling.
Midden oktober kwam men tot de conclusie om de vergelijking tussen Ethiopië en België te
maken op gebied van armoede. Hierbij wordt de vraag gesteld wat armoede op gebied van
kinderneuropsychologie doet. Begin januari werd de literatuurstudie verder gezet in Ethiopië.
Er werden observaties gemaakt en interviews afgenomen. Vanaf de start tot en met eind maart
bezocht men databanken zoals PubMed, Cinahl, Science Direct, Bohn Stafleu, Wiley en
Google Scholar. Tevens werd er vanaf maart in het studielandschap van de Hogeschool PXL,
Provinciale Bibliotheek Hasselt en Centrum Ambulante Revalidatie Hasselt/Genk (CAR)
verder naar nuttige en relevante literatuur gezocht. In dezelfde periode nam men een interview
af met de promotor, Jan Valy, in de Vlaamse omgeving om de vergelijking van armoede en
ontwikkeling te kunnen maken. Voor extra informatie betreffende armoedebestrijding in
Vlaanderen (Hasselt), werd er contact genomen met contactpersonen van de Babbeldoos, een
initiatief van de Stad Hasselt.
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7. Resultaten
De indeling van dit verslag bestaat uit een aantal stukken. In het eerste deel worden de nieuwe
tendensen omtrent de ontwikkeling van het jonge kind en zuigeling beknopt weergegeven.
Ten tweede wordt het begrip armoede uitvoerig besproken en vervolgens wordt de
armoedesituatie in Vlaanderen behandeld. Van hieruit volgt een uiteenzetting over de
armoede in Ethiopië. Ondanks de verschillen in armoede tussen een ontwikkelingsland en een
Westers land, blijkt dat de gevolgen voor de ontwikkeling van het kind van gelijke, ernstige
aard kunnen zijn. Het laatste stuk handelt dan ook over invloed van armoede op de
ontwikkeling van het jonge kind.
7.1. I nvloed van de omgeving op de ontwikkeling
Er bestaat al verschillende jaren discussie tussen wetenschappers over wat ontwikkeling van
kinderen bepaalt. Is het de aanleg van het kind of de opvoeding? Is het enerzijds bepaald door
de genen³QDWXUH´RILVKHWHHUGHU de opvoeding vanuit de omgeving, ³QXUWXUH´"7RWRSGH
dag van vandaag is er nog geen duidelijk antwoord. Het tweeling onderzoek licht een tipje
van de sluier+HWEOLMNWYHHOHHUHHQ³HQ- HQ´YHUKDDOWH]LMQLQSODDWVYDQ³RI- RI´'H
hieronder beschreven tekst uit de neuropsychologie, geeft duidelijk aan dat beide belangrijk
zijn in de ontwikkelingsfasen.
7.1.1. De ontwikkelingsfasen
Recent onderzoek toont aan dat de leeftijd tussen nul en drie jaar essentieel is in de
ontwikkeling van emotionele-intellectuele en sociale vaardigheden (Hunnius & van Elk,
2010). Achterstanden die voor de geboorte, en tijdens de eerste levensjaren worden opgelopen
zijn op latere leeftijd niet meer in te halen. Door de komst van nieuwe mogelijkheden tot
hersenonderzoek, zijn er de laatste jaren nieuwe inzichten tot stand gekomen over de werking
van het brein. De klinische neuropsychologie is een snelgroeiend vakgebied en richt zich op
de relatie tussen gedrag en functioneren van de zich ontwikkelende hersenen (Swaab, 2011).
De ontwikkeling en groei van het centrale zenuwstelsel start bij de conceptie en zal een
langdurig proces doormaken. Uiteindelijk zal het resulteren in het kunnen ondersteunen van
complexe functies uit het dagelijkse leven. Volgens Swaab (2011) verdeelt men de
hersenontwikkeling onder in drie perioden:
1. Prenataal: De architecturale vorming vindt plaats. De ontwikkelingsprocessen
kwalificeren zich door proliferatie ± migratie en differentiatie. Naar gelang van tijd
13

ontstaan er hersenstructuren die op hun beurt een proces van proliferatie ± migratie en
differentiatie doormaken. Tijdens migratie zien we de uitgroei van axonen. De groei
van dendrieten start na de migratie. Hierbij worden contacten tussen zenuwcellen
gelegd wat men synaptogenese noemt en de vorming van receptoren waar er
prikkeloverdracht plaatsvindt.
2. De fase vanaf de geboorte tot bij benadering 4 jaar wordt gekenmerkt door een
explosieve groei. De hersenen zullen in de eerste 4 levensjaren 4 maal zo groot
worden en zorgt voor een explosie van synapsen. De synapsen die worden gecreëerd
zijn de experience expectant- synapsen. Deze komen van prikkels die worden
verwacht vanuit de omgeving.
3. De periode vanaf 4 jaar tot de adolescentie staat bekend als structuurverfijning en
specialisatie van het brein. De ontwikkeling neemt meer karakter aan van reorganisatie
die geleid wordt door de omgeving en genen. De experience expectant- synapsen gaan
nog een poos door op een laag tempo. Inmiddels worden neurale-circuits die reeds zijn
gevormd, uitgebreid door de bouw van nieuwe synapsen onder invloed van prikkels
uit de omgeving. Deze synapsen worden experience dependant- synapsen genoemd die
de rol krijgen om de kansen en mogelijkheden van het totale leven verder te kneden.
Ze geven ons de kans om te blijven leren.
7.1.2. Ontwikkelingstheorieën
Doorheen de jaren zijn er een aantal theorieën ontstaan die beschrijven hoe de ontwikkeling
tot stand komt. De Moor et al. (2009) beschreef er drie, de maturatie theorie, dynamische
systeem theorie en Neurale groep selectie theorie. Voor een lange tijd dacht men dat de
motorische ontwikkeling een autonoom proces was van genetische aanleg. De neurale
maturatie theorie spitste zich er op toe tot dat motorische ontwikkeling een cranio-caudale
tendens was. Het ging er van uit dat de meer craniale gebieden zoals de armen, sneller
ontwikkelde dan de meer caudaal gelegen ledematen zoals de benen. De belangrijke
ontdekking was dat de motorische ontwikkeling ontstond door de invloed van de cerebrale
cortex op de lagere reflexen. Tijdens deze tendens dacht men dat er bij jonge bab\¶VJHHQ
hersenactiviteit aanwezig was. Kortom bleef de rijpingstheorie die tevens geïnspireerd werd
door de evolutieleer van Darwin, op een eiland zitten. Wanneer we ontwikkelingsgericht
ZLOOHQGHQNHQJDDQZHHUYDQXLWGDWEDE\¶VLQUHODWLHVWDDQPHWKXQomgeving. In de
dynamische systeemtheorie welke de tegenhanger is van de rijpingstheorie, wordt de baby
gezien als een gecompliceerd en continu veranderend systeem. Nieuwe motorische mijlpalen
14

zoals reiken, grijpen en kruipen, ontstaan uit interacties tussen het organisme (neuro-musculosceletaal systeem), de omgeving (aanwezigheid van voedsel ) en specifieke taken ( voedsel tot
zich nemen). De neurale groep selectie theorie (N.G.S.T.) werd als de middenweg beschouwd
tussen de twee theorieën. Het spitste zich zowel toe op het genetisch bepaald materiaal als op
de omgevingsinvloeden.
7.1.3. De invloed van de omgeving op de prenatale fase
Wanneer het kind de eerste ontwikkelingsfase doorneemt, speelt de moeder de hoofdrol in het
ontwikkelingsverhaal. Tijdens het eerste trimester van de zwangerschap wordt de basis van de
ontwikkeling van het kind gelegd. Evolutiebiologen verklaren dat ochtendmisselijkheid van
de moeder tijdens de eerste drie maanden als een signaal van de natuur is. Een signaal dat zegt
dat de moeder zich rustig moet houden. Verder blijkt een gezonde voeding nodig te zijn om
het zich vormende lichaam en brein te ondersteunen. Foliumzuur wordt tegenwoordig grondig
aan elke zwangere vrouw voorgeschreven als supplement. Deze vitamine zou nog beter voor
de conceptie plaatsvinden in een periode van drie maanden. Het zou een gunstige invloed
hebben op de vorming van de hersenen. Verder raadt men aan om voldoende te bewegen en
stress te vermijden. Componenten zoals stress, voeding en beweging zijn invloeden vanuit de
omgeving die impact hebben op de ontwikkeling.
7.1.4. De invloed van de omgeving op de postnatale fase
Evolutionair gezien zou de geboorte van een kind steeds vroeger en vroeger hebben
plaatsgevonden. De mens is zich beginnen onderscheiden van de aapsoort doordat het
prefrontale hersengedeelte in volume toenam. Dit gedeelte staat in voor de executieve
functies, plannen ± uitvoeren ± evalueren van nieuw gedrag. Doordat de hersenen groter
werden maar het geboortekanaal bij de vrouw niet veranderde was er maar één oplossing, de
geboorte vroeger laten plaatsvinden. Dit gaf wel als gevolg dat de pasgeborene sterk
afhankelijk was van de moeder. Tijdens de postnatale fase blijven de moeder en het gezin een
hoofdrol spelen. De sociale omgeving van het kind heeft veel invloeden op de ontwikkeling.
Mönks (2009) vermeldt dat de periode waarin de totale breinontwikkeling plaatsvindt als
sensitief wordt beschouwd. De periode waarin de meest intensieve hersenontwikkeling
plaatsvindt, beschouwt men als een kritieke periode. De ontwikkeling gebeurt niet geleidelijk,
het bestaat uit een waterval effect van gebeurtenissen die in sneltempo kunnen verlopen maar
RRNPRPHQWHQYDQUXVWNHQQHQ0HQVSUHHNWYDQHHQ³ZLQGRZRIYXOQHUDELOLW\´Lndien er
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verstoringen voorkomen op de hersenontwikkeling. De groei die er in de sensitieve periode
plaatsvindt is vooral een uitgroei en rijpingsproces. Myelinisatie en synaptogenese gaan
zorgen voor een bloei van de hersenen. Het brein van een pasgeborene weegt plus minus 400
gram, op 1 jaar weegt het brein 1000 gram. Het gewicht van volwassen hersenen is 1400
gram. Dit verklaart gedeeltelijk waarom de sensitieve periode zo belangrijk is in de
RQWZLNNHOLQJ2RNµZHJVQRHLHQ¶RIµSUXQLQJ¶KRRUWELMKHWRQWZLkkelingsproces, waardoor
functionaliteit toeneemt. De belangrijkste periodes zijn de eerste levensjaren en de puberteit.
Wat men kan linken aan de 3 periodes volgens Swaab (2011) en waarin de ervaringen van het
kind gaan bepalen wat er snoeit en bloeit. De vaardigheden die ontwikkelen bij het kind zijn:
taal, sociaal- emotionele vaardigheden en motoriek.
7.1.4.1.

Taalontwikkeling

De taal machtig zijn is een grote stap in het ontwikkelend brein. De omgeving speelt een
belangrijke rol bij ontwikkelen en bezitten van taal. Taal zorgt voor verdere sociaalemotionele ontwikkeling, cognitieve ontwikkeling en succesverhaal op school. Taal en spraak
behoren tot de meest neuro- cognitieve en senso- motorische ontwikkeling van de mens. De
taalontwikkeling is een geleidelijk proces dat van huilen en emoties naar brabbelende
onverstaanbare babytaal naar de eerste volmondige woorden gaat. Voor men taal kan spreken
ontwikkelt zich taalbegrip. De ontwikkeling en het verwerven van de moedertaal is
aannemelijk al tijdens de zwangerschap. Wanneer jonggeborenen willen communiceren, doen
]HGDWYLDSUHYHUEDOHFRPPXQLFDWLH9LDKXQJHGUDJ]XOOHQEDE\¶VYUDJHQZDW]HZLOOHQ$OV
een baby lacht is het blij, huilt de baby dan heeft het honger. Er komt met name een
boodschap die moet worden overgebracht. Ook wijsgedrag is een sterke indicator en methode
om te communiceren. In de hersenontwikkeling gaan zich eerst de basale functies vormen. De
auditieve en visuele waarnemingen zijn in de sensitieve periode essentieel om te stimuleren.
De omgeving speelt een duidelijke rol, samen met de genen, die bepalen welke gebieden zich
gaan specialiseren. Voor taalbegrip en productie staat het gebied van Broca centraal. Het
begrijpen en produceren van klanken wordt in het eerste levensjaar gevormd. De vroege
EUDEEHOZRRUGMHVHQWDDORQWZLNNHOLQJGRHW]LFKYRRULQZRRUGHQDOV³EDED´HQ³PDPD´'H
stap van brabbeltaal naar bestaande woorden benoemt Schaerlaekens (2008) als de prelinguale
periode. Wanneer taal eenmaal op pad blijkt te zijn kent het kind tussen 18 en 22 maanden
een woordenschatexplosie (Vervaet, 2012). Een peuter van anderhalf kent niet meer dan 50
ZRRUGHQ2S]¶Q]HVGHOHYHQVMDDU]LMQHUGDW0HQVWHOWYDVWGDWQDKHWWZHHGH
levensjaar er 4 nieuwe woorden per dag bijkomen, vier jaar lang. Dit allemaal spontaan en
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spelenderwijs. (Duyck, 2013). Later komen de denkprocessen en intellectueel hogere functies
in werking. Vanaf de leeftijd van zes jaar wordt het leren en taalvaardig worden een
leerproces en gebeurt het niet op een speelse en spontane manier.
7.1.4.2.

Sociaal- emotionele ontwikkeling

Sociale cognitie is de term die wordt gehanteerd om aan te duiden dat kinderen zich sociaal
NXQQHQDGDSWHUHQDDQEHSDDOGHVLWXDWLHV%DE\¶VZRUGHQJHERUHQPHWGHYDDUGLJKHLGRPzich
te oriënteren op menselijke stemmen (Dehaene & Lambertz, et al., 2002), gezichten (Gliga &
Dehaene, 2006) en ogen, om te leren van de mens. Kinderen interageren dan ook sterk met
personen waar ze afhankelijk van zijn. Het is aannemelijk dat het de moeder is die hun taal,
cultuur, waarden en normen aanreikt. Wanneer baby¶s door een rijke en stimulerende
omgeving worden benaderd kunnen ze al snel de sociale vaardigheid onder de knie hebben.
Het brein zal zich steeds meer specialiseren in het herkennen van verscheidene sociale
aspecten van de omgevingswereld. Kinderen die veel sociale interactie ondervinden en
waarbij men een emotionele benadering toepast, blijken later heel wat invloeden te hebben
ondergaan op het sociale gedrag en cognitie. De theory of mind, wordt beschreven als het zich
kunnen verplaatsen in de gedachten, doelen, intenties, gevoelens en bedoelingen van de
interveniërende (verzorgende) persoon in kwestie. Door zich te verplaatsen in de mentale
processen van deze laatste kan het kind gedragingen beter begrijpen en voorspellen. Dit
proces ondergaat men spontaan en het gebeurt als vanzelf. De opgroeiende baby zal zijn
gedrag beter afstellen op het gedrag van de ander.
7.1.4.3.

M otorische ontwikkeling

In het eerste deel staan enkele theorieën zoals de maturatie theorie, dynamische systeem
theorie en de neurale groep selectie theorie vermeld. Deze hebben betrekking op de
motorische ontwikkeling van het kind. De µmotorische mijlpalen¶ zoals Shirley (1933)
beschreef, wordt nog recent gehanteerd. Er dient wel rekening mee gehouden dat dit een
ideaalbeeld is, waarin kinderen nog wel eens stappen durven overslaan. Er is een variatie van
tijdstip waarop de gedragingen zichtbaar worden. Het kind leert naast taalontwikkeling en
sociaal- emotionele vaardigheid ook bewegen. Het kind ontdekt zijn sociale omgeving.
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7.2. Armoede in Vlaanderen
Armoede is een probleem dat nog steeds veel meer voor komt dan de meeste mensen zouden
denken, zeker als we het over een land als België hebben. Een welvarend land, zou men
denken. Maar de cijfers geven meteen een ander beeld, één op de tien kinderen in Vlaanderen
groeit op in een kansarm gezin. Er zijn verschillende risicofactoren en belangrijke dimensies
in verband met kinderarmoede. Verder speelt de omgeving en de stimulatie van het jonge kind
een belangrijke rol. Dit allemaal, samen met armoedebestrijding, wordt besproken in dit
hoofdstuk.
7.2.1. Wat is armoede
Er worden vaak verschillende definities gegeven aan armoede en de Vlaamse definitie
verschilt dus ook van de Belgische definitie. In Vlaanderen wordt armoede beschreven als:
³(HQQHWZHUNYDQVRFLDOHXLWVOXLWLQJHQGDW]LFKXLWVWUHNWRYHUPHHUGHUHJHELHGHQYDQKHW
individueel en collectieve bestaan. Het scheidt mensen in armoede van de algemeen
aanvaarde leefpatronen van de samenleving´(Vranken, Geldof, Van Menxel & Van Ouytsel,
2001).
Op federaal niveau wordt armoede algemener beschreven en is de definitie gebaseerd op
DUWLNHOYDQGH%HOJLVFKH*URQGZHWZDDULQYHUPHOGVWDDW³,HGHUKHHIWKHWUHFKWHHQ
PHQVZDDUGLJOHYHQWHOHLGHQ´'HGHILQLWLHOXLGWGDQ³$UPRHGHKHHIWWHPDNHQPHW
ondermaatse prestaties voor wat de fundamentele rechten inzake gezondheid,
woongelegenheid, voedLQJHQ]HOIRQWSORRLLQJDDQJDDW´ (Put, 2013).
Als het over kinderen gaat, kan er verwezen worden naar een arm huishouden, in plaats van
een arm persoon. Kinderen zijn meestal afhankelijk van hun ouders of het huishouden.
Daarom wordt de volgende definitie JHEUXLNWDOVKHWRYHUDUPRHGHELMNLQGHUHQJDDW³(HQ
huishouden is arm wanneer het gedurende een langere periode niet de middelen heeft om te
kunnen beschikken over hetgeen in de samenleving minimaal noodzakelijk is´(Guiaux,
2011).
Armoede is geen eenmalige gebeurtenis, maar men spreekt van armoede als het tekort
minstens één jaar duurt. Een tekort wil dan zeggen dat men de onmogelijkheid heeft om te
beschikken over wat als minimaal noodzakelijk wordt beschouwd (Vranken et al., 2001).
Kunnen voldoen aan de basisbehoeften wordt als minimaal noodzakelijk beschouwd. Deze
primaire- of basisbehoeften moeten worden voldaan om als persoon niet in gevaar te komen.
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Er zijn vijf verschillende basisbehoeften. Deze zijn eten, drinken, kleding, woning en
veiligheid (Van den Haak, 2009).
Maar het wil niet altijd zeggen dat een huishouden arm is als het niet over deze middelen
beschikt of niet aan de basisbehoeften kan voldoen. Men kan andere prioriteiten stellen, als
vakanties of verslavingen, in plaats van noodzakelijke goederen. Dit beschouwen we dan niet
als een arm huishouden (Vranken et al.).
7.2.1.1.

Cijfers over armoede

In België is gemiddeld 15,3 % van de mensen arm, in Vlaanderen is dit 9,8 %. Deze cijfers
blijven relatief stabiel, maar in de perioden van 2006 - 2009 kwam meer dan een vierde van
de Belgen in armoede terecht. Wel blijkt dat de meerderheid snel uit deze armoede geraakt.
Zo bleek dat 15,4 % één of twee jaar arm was en 12,4 % was drie of meer dan vier jaar arm.
Laaggeschoolden, werklozen en gepensioneerden hebben het moeilijker om uit deze armoede
te geraken dan hooggeschoolden, studenten en werknemers.
In tegenstelling tot de stabiliteit van armoede, nam kinderarmoede wel nog sterk toe. In de
periode van 2005 - 2010 steeg dit aantal van 15,3 % naar 18,7 %. Dit zag men op Belgisch
niveau, op Vlaams niveau was er geen stijging zichtbaar (³Meer Belgen dan gedacht in
armoede´).
Er zijn bovendien drie groepen van mensen die het meest getroffen worden door armoede.
Hieronder vallen bijvoorbeeld mensen met een vervangingsinkomen. Zij hebben 96,3 % kans
om in armoede terecht te komen. Voor werkzoekende na een opleiding is dit 55,4 % en voor
eenoudergezinnen bedraagt dit percentage 53,5 % (Koning Boudewijnstichting, 2013).
Volgens de laatste cijfers van 2011 ligt in België de armoederisicodrempel voor een
alleenstaande op 1.000 euro per maand, of 12.005 euro per jaar. Voor een gezin met twee
volwassenen en twee kinderen ligt dit bedrag op 2.101 euro per maand. Met dit inkomen of
een lager inkomen dan de armoederisicodrempel moesten in 2011 net geen één op de tien
Vlamingen toekomen. Om preciezer te zijn waren dit ongeveer 610.000 personen op een
totaal van 6.306.638 (Algemene Directie Statistiek en Economische informatie v.d. FOD
Economie, 2013) in Vlaanderen die onder de armoederisicodrempel moesten leven.
Het verschil in risico tussen vrouwen en mannen blijft beperkt, maar we zien vooral dat
personen ouder dan 65 jaar in armoede moeten leven. Maar liefst 31 % van alle personen in
armoede is 65 jaar en ouder. Ook op Europees vlak scoren de ouderen niet goed. Dit kan deels
te wijten zijn aan het feit dat het armoederisicopercentage alleen rekening houdt met het
19

ontvangen huishoudinkomen uit arbeid, vermogen, eigendom en sociale transfers. Het houdt
geen rekening met de volledige waarde van eventueel beschikbare spaartegoeden of een huis
dat al afbetaald is waardoor woonuitgaven wegvallen (Noppe, 2013).
Bij kinderen zijn er op gebied van armoede ook zeer schrijnende cijfers voor een welvarend
land. In België leeft zelfs één kind op vijf in armoede (Linssen, Backers & Vanhauwaert,
2014).
Op gebied van kansarmoede zijn er ook zeer hoge cijfers. Dit wil zeggen dat er een groot deel
van de kinderen moet opgroeien in een kansarm gezin. Uit de kansarmoede index van Kind en
Gezin blijkt dat 9.7 % van de kinderen in 2011 moest opgroeien in een kansarme omgeving
(Koning Boudewijnstichting, 2013).
7.2.1.2.

Kansarmoede

Maar armoede stopt niet bij enkel het tekort aan financiële middelen. Het is breder dan alleen
het inkomen en men moet verder kijken dan alleen de financiële situatie (Put, 2013).
Kansarmoede is een groot gevolg van financiële armoede. Wanneer de financiële armoede er
voor zorgt dat men sociale uitsluiting heeft, spreekt men van kansarmoede. Er worden kansen
ontnomen door de armoede. De personen met kansarmoede hebben dus minder of geen kans
tot deelname aan de maatschappij (Kind & Gezin, z.j.).
Voor volwassene kan dit bijvoorbeeld inhouden dat ze niet kunnen deelnemen aan de
arbeidsmarkt, hun sociale contacten niet kunnen onderhouden en/of niet aan de nodige
basisbehoeften kunnen voldoen.
Voor kinderen zijn de gevolgen van kansarmoede niet minder groot. Vooral voor de kleinste
NLQGHUHQPRHWHQGHNDQVHQJURRW]LMQ=RDOVDOHHUGHUYHUPHOGLQKHWKRRIGVWXNµ,QYORHGYDQ
RPJHYLQJRSRQWZLNNHOLQJ¶LVKHW]HHUEHODQJULMNGDWKHWNLQGNDQVSHOHQHQH[SORUHUHQRPWH
ontwikkelen, dat het kind taal hoort van een ouder en dat het stimulatie krijgt om zo tot een
optimale ontwikkeling te komen. Als het kind deze kansen mist, zal het op latere leeftijd hier
de gevolgen van merken.
De leeftijd waar het kind geconfronteerd wordt met armoede is dan ook doorslaggevend, want
hoe vroeger het kind een stimulerende omgeving krijgt aangeboden, hoe meer de cognitieve
vaardigheden van het kind worden aangescherpt. De focus op kinderen van 0 tot 3 jaar is
daarom belangrijk (Geerts, Dierckx & Vandevoort, 2012).
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7.2.2. Risicofactoren voor kinderen om op te groeien in armoede
Om te beginnen zijn er drie belangrijke risicofactoren om als kind in armoede te moeten
opgroeien. Deze factoren zijn de leeftijd van het kind, het type gezin waarin het kind opgroeit
en de arbeidsintensiteit van de ouders.
Maar niet enkel deze drie factoren zijn belangrijk, er zijn nog vier andere risicofactoren die in
verband staan met de eerste drie factoren. Deze zijn het geslacht, de scholingsgraad van
ouders, de woning en de etniciteit.
7.2.2.1.

Leeftijd van het kind

De leeftijd van het kind is een belangrijke risicofactor. Hoe jonger het kind, hoe meer kans op
armoede. Ook als men het armoederisico voor de jongste kinderen (0-5 jaar) in België
vergelijkt met Europese landen, ligt dit hoger in België. Voor de nul tot twee jarigen is dit
verschil nog duidelijker. In België heeft meer dan één kind op vijf van nul tot twee jaar het
risico om in een gezin op te groeien dat in armoede leeft. Deze periode (0-2 jaar) is de
belangrijkste fase in de ontwikkeling van het kind en de hersenen. Net in deze periode heeft
het kind veel stimulatie nodig om een goede ontwikkeling te verkrijgen. De armoede kan te
wijten zijn aan het feit dat het kind op deze leeftijd nog het meest afhankelijk is en nog het
meeste nodig heeft. Het gezin verandert en het inkomen moet anders verdeeld worden. Als
men hier niet goed (genoeg) op voorbereid is, kan armoede ontstaan (Vranken et al., 2012).
7.2.2.2.

Type gezin en geslacht

Een tweede belangrijke risicofactor is het type gezin waarin het kind opgroeit. In vergelijking
met Europa heeft België een groter aantal eenoudergezinnen (15 %, voor Europa is dit 11 %).
Dit geldt ook voor het aantal gezinnen met drie of meer kinderen (32 % in België, 21 % in
Europa).
De samenstelling van het gezin bepaalt in grote mate de kinderen die met armoede in contact
komen. Zo zien we dat 70 % van de kinderen die leven in armoede, afkomstig zijn van een
gezin met één ouder (35 %) of een gezin met drie of meer kinderen (35 %) (Vranken et al.,
2012).
In grafiek 1 zien we het armoederisico per type gezin in België en Europa.
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Grafiek 1

Overgenomen van: ³5LVLFRIDFWRUHQ´, Vranken J., Lahaye W., Geerts A., Coppée C. Armoede in België,
jaarboek 2012, p. 84

Als er gekeken wordt naar de eenoudergezinnen, wordt het duidelijk dat vrouwen een grotere
kans hebben op armoede. Het wordt aangetoond door verschillende studies dat dit verschil
tussen mannen en vrouwen ontstaat omdat vrouwen een slechtere positie hebben op de
arbeidsmarkt. Ook wordt aangetoond dat vrouwen vaker alleenstaande ouder zijn dan
mannen. Een laatste factor hierbij is dat vrouwen langer leven, waardoor er meer
gepensioneerde vrouwen zijn met een lager inkomen. Op Vlaams niveau zien we dat vrouwen
2,7 % meer kans hebben om in een verhoogd armoederisico terecht te komen (Put, 2013).
7.2.2.3.

Scholingsgraad

In functie van de scholingsgraad kan men een indeling maken tussen laag- , midden- en
hooggeschoolden. We zien in België dat hooggeschoolden een lage kans hebben op armoede,
dit armoederisico staat op 5,6 %.
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In tegenstelling tot de hooggeschoolden, is er bij de laaggeschoolden wel een groter risico op
armoede. Meer dan 20 % van de laaggeschoolden heeft een verhoogd armoederisico.
De scholingsgraad heeft dan ook verband met de arbeidsintensiteit van de ouders. Hoe hoger
geschoold, hoe groter de deelname aan de arbeidsmarkt. Hoe hoger de deelname aan de
arbeidsmarkt, hoe minder kans op armoede voor het hele gezin (Put, 2013).
7.2.2.4.

Arbeidsintensiteit

Een andere, zeer belangrijke risicofactor voor armoede is de arbeidsintensiteit in het gezin.
Hoe groter de arbeidsintensiteit van de ouders, hoe kleiner het armoederisico bij het kind. Zo
blijkt dat 78% van de kinderen die in een werkloos gezin opgroeien, onder de armoederisico
grens leven. Daarbij komt 47 % van alle kinderen die onder de armoedegrens leven, uit een
werkloos gezin. Hierbij heeft België het hoogste cijfer van alle landen van de Europese Unie
(Vranken et al., 2012).
In Vlaanderen is er ook deze toename van armoede bij het dalen van de arbeidsintensiteit. Zo
blijkt dat 69 % van de kinderen die opgroeien in een gezin waar niemand werkt, onder de
armoedegrens leeft (Geerts et al., 2012).
7.2.2.5.

Woning

De manier van wonen kan een invloed hebben op het risico op armoede. Vooral mensen die
hun woning huren hebben een hogere kans op armoede. Ze moeten maandelijks een groot
bedrag betalen, terwijl bezitters van een woning dit niet of minder hebben. Huurders hebben
28 % meer kans op een verhoogd armoederisico, dit is 18 % meer dan bezitters van een
woning (Put, 2013).
7.2.2.6.

Etniciteit

Afkomst kan ook een factor zijn om een verhoogd risico op armoede te verkrijgen.
Allochtonen blijken meestal een lager gemiddeld inkomen te hebben waardoor ze dus meer
kans hebben op armoede.
Er is wel nog een onderscheid mogelijk tussen allochtonen geboren in de EU en deze die niet
geboren zijn in de EU. Allochtonen die niet geboren zijn in de EU hebben vaker een zwakkere
sociaaleconomische status en leven dus vaker in armoede (Put, 2013).
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7.2.3. Belangrijke dimensies van kinderarmoede
Omdat armoede bij kinderen zeer complex is, is het ook moeilijk om de problematiek ervan
goed te kunnen omschrijven. Bradshaw, Hoelscher en Richardson (2006) onderscheiden vijf
verschillende dimensies om het kinderwelzijn te kunnen meten. Deze houden in: materieel
welzijn, huisvesting en omgeving, opvoeding en onderwijs, gezondheid en als laatste
subjectief welbevinden. De vijf dimensies zijn cruciaal voor jonge kinderen en worden verder
besproken in dit hoofdstuk (Geerts et al., 2012).
7.2.3.1.

M aterieel welzijn

Materieel welzijn, gedefinieerd door OESO, de Organisatie voor Economische Samenwerking
en Ontwikkeling (2009): Kijken naar het beschikbare inkomen, het aantal kinderen in arme
huishoudens en het aantal kinderen dat het noodzakelijke schoolgerief niet kan aanschaffen
(Geerts et al., 2012).
Het inkomen wordt verworven via werkgelegenheid of via sociale uitkeringen. Dit is cruciaal
als het gaat over vermijden of oplossen van armoede.
Bijna de helft van kinderen die onder de armoedegrens leven groeit op in een werkloos gezin.
Voorzien in arbeid is dan ook de eerste stap in strijd tegen kinderarmoede. Zo kan men
bijvoorbeeld de kinderopvang meer beschikbaar en bereikbaar maken om de combinatie
werk- privé te vergemakkelijken. Hierdoor zullen meer ouders, en dan YRRUDOPDPD¶VWHUXJ
kunnen deelnemen aan de arbeidsmarkt (Geerts et al., 2012).
Werkeloosheidsuitkeringen en sociale bijstand zijn onontbeerlijk om kinderen te beschermen
tegen armoede. Bij de armoedebestrijding speelt de kinderbijslag dan ook een grote rol.
Er is wel een belangrijke kritiek op uitkeringen en andere vervangingsinkomens. Deze kritiek
gaat over het feit dat de bedragen lager zijn dan de armoederisicodrempel en niet volstaan om
een menswaardig bestaan te leiden (Geerts et al., 2012).
Als er bijvoorbeeld naar het leefloon wordt gekeken ligt dit bedrag onder de
armoederisicodrempel. Zo krijgt een samenwonende een leefloon van 513, 48 euro per
maand, een alleenstaande 770, 22 euro en voor een samenwonende met gezinslast bedraagt dit
1025, 56 euro. De armoederisicodrempel ligt voor een gezin met twee volwassenen en twee
kinderen op 2101 euro per maand, wat dus dubbel zo veel is als het leefloon per maand
(Vranken et al., 2012).
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Het OCMW is dan bijvoorbeeld wel een betekenisvolle aanvulling. Via het OCMW kunnen
gezinnen met kinderen een bijkomend inkomen krijgen om de dagelijkse of om eenmalige
kosten op te vangen (Geerts et al.).
7.2.3.2.

Huisvesting en leefomgeving

De kwaliteit van de woonst en van de algemene leefomgeving zijn bepalend voor de kwaliteit
van de leefomgeving.
Wonen in een achtergestelde buurt kan als gevolg hebben dat de mensen moeilijker toegang
tot voorzieningen en/of netwerken hebben. Ook kunnen ze moeilijker toegang hebben tot
dienstverleningen zoals kinderopvang, recreatie, kerken en scholen.
Een achtergestelde buurt is vaak een weinig stimulerende omgeving en kan daarom de
ontwikkeling van een kind negatief beïnvloeden.
In deze buurten zijn vaak weinig succesvolle rolmodellen aanwezig waardoor kinderen geen
goed voorbeeld zien en kunnen hier hun gedrag dus niet aan spiegelen. Hierdoor kan hun
motivatie voor het onderwijs of de arbeidsmarkt dalen.
Vaak krijgen deze buurten ook een stigma van de buitenwereld. Daardoor worden bepaalde
buurten altijd gerelateerd aan problemen, armoede of criminaliteit. Door dit stigma worden
kinderen dan weer vaak uitgesloten omwillen van hun woonplaats.
Hierbij kunnen lokale besturen een belangrijke rol spelen. Om preventief antwoord te geven
op voorspelbare problemen moeten ze een coherente en doordachte ruimtelijk planning
opstellen.
Een gebrekkige huisvesting komt vaak voor in achtergestelde buurten. Ook dit heeft een
negatieve invloed op de ontwikkeling. Hygiëne, vocht, plaats en privacy hebben vaak een
groot tekort (Geerts et al., 2012).
7.2.3.3.

Opvoeding en onderwijs

De relaties in de nabije omgeving van het kind en de emotionele aspecten van de
gezinsomgeving voorspellen de latere ontwikkeling van het kind. Dit wil dus zeggen dat een
veilige gehechtheid, een goede moeder- kind relatie en de afwezigheid van moederlijke
vijandigheid bepalend zijn voor een positieve ontwikkeling van het kind.
Bij armoede zien we daarentegen dat weinig kinderen een veilige hechting hebben. Door de
onveilige hechting hebben ze een groter risico op een moeizame ontwikkeling. Dit merkt men
al bij kinderen van één tot drie jaar, die al signalen afgeven van deze moeizame ontwikkeling.
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Kinderen die opgroeien in opeenstapeling van sociaal- economische risicofactoren hebben
even vaak een onveilige (gedesorganiseerde) hechting als kinderen die mishandeld worden.
Deze sociaal- economische risicofactoren zijn dan een laag inkomen, lage opleiding van de
ouders, alleenstaand ouderschap, tienermoeder zijn, migrantenafkomst hebben en
middelenmisbruik. Hierbij hebben ouders het zo moeilijk met hun problemen, dat ze niet of
moeilijk kunnen inspelen op de behoeften van hun kind. Er is weinig interactie, communicatie
en stimulatie. Het kind kan hierdoor ernstige ontwikkelingsachterstand oplopen die op latere
leeftijd zichtbaar zal worden.
Er is vastgesteld dat er een verband bestaat tussen onveilige hechting en minder goed omgaan
met leeftijdsgenoten, minder goed kunnen omgaan met stressvolle situaties,
gedragsproblemen, psychopathologie, minder goede cognitieve vaardigheden en slechtere
taalvaardigheden (Geerts et al., 2012).
Het doorbreken van de armoedecirkel kan door goede begeleiding. Hierbij krijgen kansarme
ouders met zeer jonge kinderen een houvast om uit het isolement te geraken, sociale steun te
ervaren en gebruik te maken van bestaande hefbomen en instrumenten.
Elke vorm van gezins- en opvoedingsondersteuning dient aan een aantal randvoorwaarden te
voldoen. Deze hebben te maken met opbouwen van vertrouwen, laagdrempeligheid,
WRHJDQNHOLMNKHLG«
Een goed voorbeeld van ondersteuning op maat zijn de Huizen van het Kind. Om tot een
gecoördineerd aanbod te komen, laten ze actoren beter aan elkaar aansluiten. Er bestaan
inloopteams waar ouders met kleine kinderen naartoe mogen.
Ook voor de geboorte is er nood aan gezinsondersteuning. Deze neemt vorm als prenatale
zorg. Zwangere vrouwen en toekomstige vaders worden ondersteund bij het afzwakken van
de negatieve effecten van hun armoede voor hun kind(eren). Dit kan psychosociale en
medische ondersteuning inhouden, maar heeft ook betrekking tot praktische zaken (Geerts et
al., 2012).
Door middel van publieke kinderopvang hebben moeders met jonge kinderen de kans op
tewerkstelling. Maar ook voor de kinderen heeft het een positief effect op de ontwikkeling.
De negatieve effecten van een sterk verminderde interactie tussen de werkende moeder en het
kind worden gecompenseerd. Het kind krijgt een grotere kans tot interactie omdat het in
FRQWDFWNRPWPHWµSHHUV¶HQ]RUJYHUVWUHNNHUV2RNNRPWKHWNLQGLQFRQWDFWPHWDQGHUH
kinderen en stijgt hierdoor de sociale interactie. Het kind komt terecht in een emotioneel
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veilige omgeving met sensitieve, ondersteunende en stimulerende interactie (Geerts et al.,
2012).
Via onderwijs zou iedereen de kans moeten krijgen om zijn plaats in te nemen in de
maatschappij. Onderzoek wijst daarentegen uit dat het Vlaamse onderwijs eerder de sociale
ongelijkheid bevestigt dan reduceert.
De manier waarop scholen werken is eerder benadelend voor kinderen in armoede.
Schoolreizen, uitstappen, boeken, schriften en ander schoolgerief is vaak te duur voor ouders
in armoede. Hierdoor kunnen de kinderen niet ten volle participeren aan het schoolgebeuren.
Niet enkel op materieel vlak is dit zichtbaar. Kinderen zullen op school de nadelen merken in
hun sociale omgeving. Andere kinderen kunnen plagen of pesten omdat ze niet mee kunnen
op schoolreis, de boeken niet hebben, enzovoort. De kinderen in armoede ontwikkelen een
soort angst om naar school te gaan en zijn niet gemotiveerd om verder te leren. Dit kan dan
weer nadelig zijn voor de verdere ontwikkeling.
Buiten het lager onderwijs, is kleuteronderwijs minstens even belangrijk. De
kleuterparticipatie is in Vlaanderen dan wel erg hoog, toch blijven er groepen niet betrokken.
Hiervoor kan een lokaal bestuur initiatieven nemen, waarbij wederzijds vertrouwen en het
wegwerken van drempels de leidraad zijn (Geerts et al., 2012).
7.2.3.4.

Gezondheid

Gezondheid is sterk gerelateerd aan de socio- economische status, zo wijst onderzoek uit. De
socio- economische gezondheidsverschillen zijn al vast te stellen van in de moederschoot
(Geerts et al., 2012).
Moeders uit kansarme gezinnen hebben tijdens de zwangerschap vaker
gezondheidsproblemen dan andere moeders. Er is ook een grotere kans op vroeggeboorten,
intra- uteriene groeiachterstand en een kleiner geboortegewicht. Deze biologische
risicofactoren zouden ook een grotere sterfte met zich mee brengen (Steenssens, Aguilar,
Demeyer, Fontaine, 2008).
Personen die een lager onderwijsniveau hebben of een lagere beroepsstatus hebben, hebben
vaak een slechtere gezondheid en hebben hierdoor een hoger risico op mortaliteit (Geerts et
al.).
Armoede zorgt ervoor dat mensen minder gebruik maken van de gezondheidszorg, hoewel ze
meestal wel meer redenen hebben om deze te gebruiken. Hier zijn verschillende oorzaken
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voor. Bijvoorbeeld de financiële barrière, zich minder snel bewust zijn van ziekte en er zijn
vaak drempels op organisatorisch gebied.
Bij de bestrijding van kinderarmoede is er een efficiënt beleid dat de toegang tot de
gezondheidszorg voor mensen in armoede toegankelijker maakt (Geerts et al.).
Voeding speelt ook een belangrijke rol bij de gezondheid. Vaak gaan mensen in armoede
proberen te besparen op voeding wat na verloop van tijd negatieve gevolgen met zich mee
brengt voor de voedingsstatus en voor de algemene gezondheid.
Uit Amerikaans onderzoek blijkt dat zwaarlijvigheid en type 2 diabetes veel regelmatiger
voorkomen bij personen met een laag inkomen en een laag opleidingsniveau. Dit lijkt
onlogisch, groepen met een weinig inkomen die toch obesitas hebben. Het probleem ligt
echter anders want weinig mensen in armoede krijgen te maken met honger. Als er wordt
gekeken naar de energiedensiteit (hoeveelheid energie per 100 g) van voeding en de prijs
hiervan, wordt duidelijk dat de voedingsmiddelen met veel energie (vooral suikers en vetten)
minder kosten dan de evenwichtige voeding. Armoede heeft dus meer invloed op de kwaliteit
van de voeding dan op de totale energie- inname.
Na het uitvoeren van twee studies in Frankrijk, kan men vaststellen dat energiedense
voedingsmiddelen over het algemeen goedkoper zijn dan evenwichtig samengestelde voeding.
Er kan dus met minder geld, meer eten gekocht worden met een hoge energiewaarde. Het
negatieve hieraan is dat deze voeding veel energie bevatten maar weinig essentiële
voedingsstoffen. Door deze energiedense voeding veel te consumeren, kan er overgewicht
ontstaan maar tegelijk ook ondervoeding door het tekort van specifieke
voedingsstoffentekorten.
Nutriëntdense voedingsmiddelen als vis, groenten, fruit en mager vlees bevatten veel
essentiële nutriënten maar kosten meestal meer waardoor personen in armoede hier niet snel
naar zullen grijpen.
Bovendien hebben personen in armoede vaak minder kennis over andere producten en zijn
hier niet vertrouwd mee. Hoewel er een degelijk productgamma bestaat dat goede kwaliteiten
biedt voor een redelijke prijs, hebben deze mensen er dus vaak geen weet van. Daarboven
denken ze vaak dat gezonde voeding maken veel tijd en een dure keukenuitrusting vraagt, wat
zeker niet het geval moet zijn. Vaak zijn armen gebonden aan hun gewoonten en kunnen ze
hier moeilijk afstand van doen (Geerts et al., 2012).

28

7.2.3.5.

Subjectief welbevinden

Het is belangrijk voor de ontwikkelingskansen van een kind om kwaliteitsvolle relaties te
hebben met ouderen en leeftijdsgenoten. Veel kinderen in armoede hebben veel respect en
loyaliteit voor hun ouders hoewel de ouders misschien niet veel aandacht en tijd hebben voor
hun emotionele behoeften. Om de ouders hun ouderrol optimaal te kunnen laten volbrengen is
het belangrijk om te werken aan een sterke hechting met hun kinderen.
De kinderrelaties onderling zijn ook belangrijk. Daarom is het zeer belangrijk om kinderen
naar een kinderopvang te laten gaan en al op vroege leeftijd deel te laten nemen aan het
kleuteronderwijs. Hierdoor kunnen ze sociale vaardigheden aanleren als ze thuis het risico op
sociale uitsluiting lopen (Geerts et al., 2012).
School is de plaats waar kinderen de meeste tijd doorbrengen. Daarom is het belangrijk dat ze
zich hier goed voelen en genoeg zelfvertrouwen hebben.
De meeste kinderen in armoede geven aan niet graag naar school te gaan. Er is op school een
duidelijk kloof tussen kinderen van verschillende economische statussen. Een optimaal
schoolsysteem heeft drie hoofd kenmerken; een sociaal inclusief schoolklimaat,
ondersteunende relaties met leeftijdsgenoten en goede resultaten met weinig stress (Geerts et
al., 2012).
Op gebied van culturele ontplooiing of het participeren aan sport is vrijetijdsbeleving
belangrijk voor de persoonlijke ontwikkeling. Voor kinderen in armoede zijn buitenschoolse
activiteiten belangrijk omdat ze vaak een zeer beperkte groep mensen om zich heen hebben.
Bij deze activiteiten kunnen ze dus hun sociale netwerk en de groep mensen die belangrijk
voor hen zijn uitbreiden. Ook voor de ouders is het belangrijk. Mensen in armoede leven vaak
in een sociaal isolement, en door buitenschoolse activiteiten kunnen de ouders deze cirkel
doorbreken.
Wel zijn er vaak drempels waardoor kinderen in armoede niet kunnen deelnemen aan deze
activiteiten. Zo is er bijvoorbeeld de financiële drempel en de sociale en culturele drempel.
Mensen in armoede voelen vaak schaamte en hebben ongemakkelijke gevoelens omdat ze niet
de juiste gedragsnormen kennen. Vaak worden de kinderen in armoede dan ook niet
gestimuleerd om deel te nemen aan vrijetijdsactiviteiten terwijl dit net wel heel belangrijk is
voor een optimale ontwikkeling (Geerts et al., 2012).
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7.2.4. Sociale uitsluiting
Sociale uitsluiting is een begrip dat gaat over het missen van aansluiting met de maatschappij
op meerdere vlakken. Het heeft geen absoluut karakter, maar gaat over de mate waarin
iemand achterstand heeft op meerdere gebieden.
Bij volwassenen kan sociale uitsluiting worden opgedeeld in twee hoofddimensies waarop
iemand achtergesteld kan zijn: het sociaal- culturele vlak en het financieel- economische vlak.
Deze twee dimensies kunnen elk weer worden opgedeeld in twee dimensies. Zo wordt het
sociaal- cultureel vak ingedeeld in een tekort aan sociale participatie en onvoldoende
normatieve integratie. Bij het financieel- economisch vlak gaat het over materiële deprivatie
en te weinig toegang tot basale sociale rechten.
7.2.4.1.

Sociale participatie

Alle sociale contacten die mensen hebben en de manier van vrijetijdsbesteding kan men
plaatsen onder sociale participatie. Hieronder vallen bijvoorbeeld familiebezoekjes, etentjes of
samenkomsten met vrienden. Voor kinderen kunnen dit verjaardagsfeestjes zijn of het samen
spelen met vriendjes en vriendinnetjes. Ook uitstapjes horen bij sociale participatie, zoals naar
de dierentuin gaan of gaan bowlen.
Daarnaast zijn er de georganiseerde vormen zoals sportclubs, vrijetijdsverenigingen,
kunstlessen en andere culturele activiteiten. Voor kinderen zijn dit vooral sportclubs, chiro of
scouting en schooluitstappen.
Sociale uitsluiting op gebied van sociale participatie staat in functie met de mate waarin
iemand contact heeft met anderen. Voor mensen in armoede kan dit dus sterk afnemen, omdat
ze het geld niet hebben om de kosten te betalen van bijvoorbeeld uitstapjes. Ook voor
kinderen is dit negatief, omdat ze via deze weg minder kansen krijgen dan hun
leeftijdsgenoten en minder sociale contacten kunnen leggen (Guiaux, 2011).
7.2.4.2.

Normatieve integratie

Dit begrip houdt in dat mensen zich kunnen houden aan de geldende wet- en regelgeving.
Men moet de waarden en normen respecteren die in de maatschappij van belang zijn. Dit wil
dus zeggen dat mensen geen delinquent gedrag vertonen waarbij we denken aan stelen,
vechten en brandstichten. Bij kinderen kan het bijvoorbeeld gaan om spijbelen.
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Het is moeilijk vast te stellen wat de gangbare normen en waarden zijn in de samenleving
omdat er allerlei ongeschreven regels zijn die uitdrukking geven aan gangbare normen en
waarden.
Kinderen die opgroeien in armoede hebben de kans dat ze minder waarden en normen mee
krijgen in hun opvoeding, omdat de ouder(s) moeten werken en/of veel andere zorgen aan hun
hoofd hebben. Ze zijn dan sociaal uitgesloten op vlak van normatieve integratie als ze deze
waarden en normen van de maatschappij minder naleven dan anderen (Guiaux, 2011).
7.2.4.3.

M ateriële deprivatie

Materiële deprivatie wil zeggen dat iemand tekort komt op materieel gebied. Dit kan heel
breed zijn. De meest zichtbare tekorten zijn wanneer een televisie, wasmachine of auto
ontbreken. Minder zichtbare tekorten zijn dan bijvoorbeeld geen dagelijkse volwaardige
maaltijd, achterstalling van betalingen en niet op vakantie kunnen gaan.
Voor kinderen kan dit zijn dat ze niet genoeg kleren en schoenen krijgen, niet genoeg
schoolmateriaal hebben of geen cadeautjes kunnen kopen voor vriendjes of vriendinnetjes.
Speelgoed is ook zeer belangrijk voor kinderen en hun ontwikkeling, maar dit kan ontbreken
wanneer de kinderen in armoede moeten leven.
Het is dan ook niet onverwacht dat kinderen in armoede dit regelmatig zullen ondervinden.
Hun ouders hebben niet genoeg geld voor deze zaken, dus de kinderen zullen materiële
deprivatie ondervinden (Guiaux, 2011).
7.2.4.4.

Basale sociale rechten

Dit zijn, zoals het begrip al zegt, basale rechten die eigenlijk voor iedereen toegankelijk
zouden moeten zijn. Dit is bijvoorbeeld toegang tot huisvesting, gezondheidszorg, onderwijs,
veilige leefomgeving, sociale zekerheid en zakelijke dienstverlening van banken en
verzekeringsmaatschappijen.
Voor kinderen zijn vooral onderwijs, huisvesting, gezondheidszorg en een veilige
leefomgeving belangrijk.
Bij een veilige leefomgeving moeten we denken aan overlast in de buurt, sociale cohesie en
veiligheid. Specifiek hebben kinderen ook nood aan speel- en ontmoetingsplekken om andere
kinderen te leren kennen en sociaal contact te creëren.
Sociale uitsluiting voor basale sociale rechten kan voor jongeren bijvoorbeeld inhouden dat ze
afgewezen worden voor een opleiding of stageplaats (Guiaux, 2011).
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7.2.5. Omgeving en stimulatie
De omgeving is een ruim aspect waarin een persoon zich altijd bevindt. Het is dan ook niet
ver gezocht als er wordt bewezen dat de omgeving belangrijk is voor de ontwikkeling van het
kind. Deze omgeving kan opgesplitst worden in een fysiek deel en een sociale deel. Onder de
fysieke omgeving worden huisvesting, woonomgeving en bijvoorbeeld het verkeer geplaatst.
Bij de sociale omgeving horen de personen, religies en bijvoorbeeld culturele aspecten.
Binnen deze omgeving moeten kinderen gestimuleerd worden. Naargelang deze stimulatie zal
het kind een goede of minder goede ontwikkeling doorstaan.
7.2.5.1.

Thuissituatie ± leefomgeving ± huisvesting

Het jonge kind brengt thuis nog heel wat tijd door en daarom is dit ook meteen de
belangrijkste plek voor het kind. Bij een goede woon- en leefomgeving kan het kind
PDNNHOLMNHUWRWHHQJRHGHRQWZLNNHOLQJNRPHQGDQLQHHQµVOHFKWH¶EXXUWRIRPJHYLQJ
Binnen deze thuissituatie is de taal ook een belangrijk aspect, vooral om kinderen te kunnen
stimuleren tot een goede ontwikkeling. Gesproken taal door de ouders en omgeving stimuleert
het kind om zelf tot taal te komen waardoor ook de ontwikkeling op een positieve manier
gestimuleerd wordt.
7.2.5.1.1.

Slechte buurt

Zoals al eerder vermeld in hoofdstuk 2, µ%HODQJULMNHGLPHQVLHVYDQNLQGHUDUPRHGH¶, zijn de
huisvesting en leefomgeving belangrijke aspecten in de ontwikkeling van het kind. De
gevolgen van deze slechte wijken en slechte sociaal- economische omstandigheden zijn groot
voor de individuele ontwikkeling en kansen in het onderwijs.
Steeds meer studies tonen echter aan dat niet enkel de opvoeding die ouders aan hun kinderen
geven belangrijk is voor je latere succes, maar dat de buurt waarin kinderen opgroeien
minstens even belangrijk is.
Er is sterk bewijs voor het verschil tussen goede en slechte buurten, in functie van de
ontwikkeling van kinderen. Dit bewijs vloeit voort uit twee Amerikaanse experimenten.
(HQHHUVWHH[SHULPHQWZDVKHWµ*DXWUHDX[3URMHFW¶GDWEHJRQLQGHMDUHQ¶'H$IURAmerikaanse gezinnen werden willekeurig in andere, minder arme wijken geplaatst om te
wonen. Na tien jaar hebben de onderzoekers geëvalueerd hoe het met de kinderen was
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verlopen die in de rijkere buurt waren terecht gekomen. De kinderen bleken het een stuk beter
te doen op school dan degene die in een armere wijk waren beland.
Gevolgd op dit project, ontstond ook het tweede experiment. Hierbij besloot de Amerikaanse
overheid (in 1994) om arme gezinnen de kans te geven om naar een rijkere buurt te verhuizen.
Ook hierbij bleek dat de kinderen het beter deden op school en ze een betere lichamelijke en
psychische gezondheid hadden dan de kinderen in armere buurten (Ten Broeke, 2010).
7.2.5.1.2.

Huisvesting

Door een minimum aan comfort te hebben in een betaalbaar huis, kan je jezelf thuis voelen in
dit huis. Maar dit aspect wordt hoe langer hoe onzekerder voor veel mensen.
22,6% van de Belgische bevolking leeft in een woning waarbij basis comfort ontbreekt.
Bovendien woont 30,6% van de populatie met een armoederisico in deze woningen.
In deze woningen kunnen structurele gebreken zijn aan het dak, de deuren, muren en/of
ramen. Te weinig licht in de woning, een toilet zonder waterspoeling of de afwezigheid van
een bad of douche zijn andere mogelijke aspecten die ontbreken.
Deze ongezonde woningen kunnen ervoor zorgen dat de kinderen die erin opgroeien, vaker
ziek worden. Even goed kunnen hun schoolresultaten minder goed zijn als ze geen eigen
plekje hebben om rustig te kunnen werken.
Door de slecht geïsoleerde woningen moeten arme gezinnen vaak het meeste betalen voor hun
energierekening. Hierdoor blijft natuurlijk de vicieuze armoede- cirkel ontstaan. Maar als ze
GH]HHQHUJLHJDDQEHVSDUHQQHPHQ]HULVLFR¶VYRRUKXQJH]RQGKHLGHQGLHYDQKXQNLQGHUHQ
In de winter het huis behoorlijk verwarmen is dus vaak zeer moeilijk voor de gezinnen in
armoede. Een vijfde van de gezinnen die onder de armoededrempel leven, kunnen dit niet
betalen en moeten dus hun gezondheid op het spel zetten (Teller, 2012).
7.2.5.1.3.

Gesproken taal thuis

Lorin Parys (2013) heeft een DUWLNHOJHVFKUHYHQLQµ'H6WDQGDDUG¶ZDDULQKLMGH
belangrijkheid van taal benadrukt.
Zelf heeft hij taalles gegeven aan een Marokkaanse jongen van 9 jaar. De mama kon zelf geen
Nederlands, en kon dus ook geen schoolgerelateerde brieven lezen. Zo kon ze geen briefje
lezen die de jongen mee naar huis kreeg, maar ook het rapport kon ze niet lezen. Hierdoor
raak je als kind natuurlijk achter op de normale ontwikkeling in vergelijking met
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leeftijdsgenoten. Nederlands spreken moet dus de sleutel zijn om armoede te doorbreken. Niet
enkel voor anderstaligen, maar ook voor Nederlandstaligen.
In een arm gezin wordt er veel minder gesproken met de kinderen dan in een rijk gezin. Zo
wordt duidelijk dat een kind van drie jaar, met arme ouders, 30 miljoen minder woorden hoort
dan een kind van dezelfde leeftijd met hoger opgeleide ouders. Werkloze ouders spreken 600
woorden per uur tegen hun kind en ouders uit de middenklasse 1.200 woorden. Als we dan
kijken naar kinderen met hoogopgeleide ouders, zien we een zeer groot verschil. Deze
kinderen horen per uur 2.100 woorden. De taalontwikkeling van kinderen stopt bovendien als
ze het taalniveau van hun ouders bereiken, waarbij dus duidelijk wordt dat de kinderen
achterstallig zullen blijven op taalniveau.
Door deze achterstand op taal, ontnemen de ouders hun kinderen ook de mogelijkheid om
verder te studeren. Zonder voldoende taal kan je namelijk niet of niet goed studeren.
Onderzoekers geven ook aan dat het verschil tussen arm en rijk op vlak van academisch
succes volledig te wijten is aan taal.
Om dit te voorkomen, zouden ouders op de hoogte moeten gebracht worden over het belang
van taal. Bibliotheken, Kind& Gezin en bijvoorbeeld het OCMW zouden hierbij een handje
kunnen helpen. Door taal in de belangstelling te zetten, kunnen we armoede bestrijden (Parys,
2013).
7.2.5.2.

Het belang van kinderopvang

Een goede omkadering en zorgverlening is voor elk jong kind zeer belangrijk. Maar kinderen
in armoede hebben deze zorg nog extra nodig. Goede omkadering en zorgverlening alleen kan
er niet voor zorgen dat de kinderen een betere toekomst zullen krijgen. Dit moet samen gaan
met de economische en sociale positie van hun thuissituatie.
Om kinderen een goede start te geven, hebben ze begeleiding en kwaliteitsvolle opvang nodig
van bij de geboorte. De cognitieve en sociaal- emotionele vaardigheden zullen hierdoor
stijgen en opvang is een belangrijke factor voor het socialisatieproces. Een goede taalkennis,
zelfvertrouwen, leren omgaan met anderen, zich goed voelen en een goede ontwikkeling zijn
aspecten waarvan de basis in het eerste levensjaar wordt gelegd.
Het is dus zeer belangrijk voor een kind om kwaliteitsvolle opvang te krijgen. Hierbij komen
kinderen in contact met andere kinderen en met begeleiders. Ze krijgen stimulatie en zoals
eerder vermeld is het positief voor hun socialisatie. Bij socialisatie hoort het leren
communiceren met anderen en een nieuwe wereld ontdekken. Ze moeten de ruimte delen met
andere kinderen, materialen delen, ze leren communiceren en leren exploreren in een nieuwe
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wereld. Regels leren respecteren hoort ook, net als de andere aspecten, bij het opbouwen van
autonomie.
Niet alleen voor het kind is opvang belangrijk, maar ook voor de ouders. De ouders krijgen
sociale contacten met andere ouders en met professionelen. Bovendien krijgen ouders door de
opvang de mogelijkheid tot werken of een opleiding te volgen. Het geeft dus ook de ouders
autonomie.
Helaas bestaat er een tekort aan opvangplaatsen voor kinderen tussen drie maanden en drie
jaar (Koning Boudewijnstichting, 2013). In 2012 waren er slechts 381 plaatsen per 1000
kinderen (Vranken et al., 2012). Maar de kosten- baten analyse ziet er positief uit. Er zou 12
miljoen euro aan subsidies nodig zijn om het tekort weg te werken. Maar bijgevolg zullen
meer vrouwen werkgelegenheid krijgen en stijgt de werkgelegenheidsgraad van 81,5 % naar
87 %, wat 57 miljoen euro zou opleveren aan belastingsinkomen. Zo wordt dus berekend dat
elke euro die wordt geïnvesteerd in de kinderopvang, 4,80 euro oplevert. En dit effect is
levenslang, want kinderen die vanaf het begin goed begeleid worden, zullen het op school
beter doen, zullen gemakkelijker een baan vinden en doen het beter op vlak van gezondheid.
Niet enkel het tekort aan opvang is een drempel voor mensen in armoede om hun kind naar de
opvang te brengen. Vaak zijn er ook sociale en culturele belemmeringen, net zoals de
belemmeringen in de betaalbaarheid, in wantrouwen en in onveiligheid (Koning
Boudewijnstichting, 2013).
Zo blijkt dat het gebruik van de kinderopvang in Vlaanderen opvallend lager is bij kinderen
die leven in een kansarm gezin of allochtone kinderen. Kansarme gezinnen blijken ook meer
moeite hebben met het vinden van flexibele kinderopvang. Ze hebben, meer dan andere
gezinnen, een zwakker sociaal netwerk waardoor het moeilijker is opvang te vinden
(Steenssens et al., 2008).
7.2.5.3.

Belang kleuterklas/onderwijs

Onderwijs kan ervoor zorgen dat de vicieuze cirkel van sociale uitsluiting wordt doorbroken
en dat kansarme kinderen uit armoede kunnen geraken.
Helaas blijft onderwijs ongelijkheid produceren en België schijnt dit nog meer te doen dan
andere Europese landen.
Er is een duidelijk verband tussen de sociaaleconomische status van de ouders en de
schoolresultaten van hun kinderen, zo tonen de studies van PISA (Programme for
International Student Assessment) aan (Teller, 2012).
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Niet alleen de sociaaleconomische status van de ouders heeft een invloed op de
schoolresultaten, ook de sociale mix in de scholen heeft hier grote invloed op. Volgens het
meest recente rapport van PISA blijkt zelfs dat deze sociale mix een grotere invloed heeft op
de schoolresultaten dan de sociaaleconomische status of origine van de leerlingen. In sterke
scholen hebben kansarme leerlingen meer kans op goede schoolresultaten te behalen dan als
ze in klassen zitten met meer kansarme kinderen met lagere resultaten. Daarbij blijkt ook dat
het verlies voor kansrijken kleiner is dan de winst voor de kansarmen. De oorzaak hiervan is
dat kansrijke kinderen ook thuis een rijk milieu hebben. Hierdoor gaan hun ouders sneller
hulp zoeken voor hun kind als ze zien dat de schoolresultaten niet goed zijn.
De PISA test, van de OESO, toont via hun onderzoek de vaardigheden van leerlingen
international te vergelijken. Vlaanderen scoort op zich sterk in de top, maar de kloof met de
zwakste groep blijft te hoog. Deze groep van de zwakste is ook nog steeds te groot. Het
verschil tussen de sterkste en de zwakste kan komen tot een achterstand van zes tot zeven jaar.
Nergens is de kloof zo groot als in Vlaanderen (Zet kansarmen samen met slimste kinderen,
2014).
Maar niet enkel dit zorgt voor de uiting van sociale ongelijkheid. Ook de thuissituatie speelt
hierbij een rol waarbij men bijvoorbeeld moet kijken naar de mogelijkheid om rustig te
studeren, de toegang tot informatie via boeken en informatica en de culturele kennis.
De ongelijkheid tussen rijk en arm heeft grote gevolgen op lange termijn voor de kinderen, de
gezinnen en de samenleving. Kansarme jongeren hebben sneller de neiging om school te
verlaten met een lager opleidingsniveau of soms zelfs zonder diploma. Hierdoor zullen ze op
latere leeftijd veel meer moeite hebben met het vinden van een job binnen de arbeidsmarkt.
Tegenwoordig zijn er niet meer veel jobs die weinig eisen stellen.
Als de ouders enkel een diploma lager onderwijs hebben, hebben de kinderen maar een kans
van 3,2 % om naar de universiteit te gaan. Om dan nog op hun eerste studiejaar te slagen,
hebben ze maar 0,8 % kans.
Het is dus zeer belangrijk dat jonge kinderen vroeg naar de kleuterschool gaan, net zoals het
belangrijk was om nog vroeger naar de kinderopvang te gaan, zoals al eerder vermeld. Hierbij
kunnen ze de tekorten van thuis wegwerken. Zo krijgen kinderen in de kleuterklas stimulatie,
leren nieuwe vaardigheden, hebben sociale contactHQYHUZHUNHQQLHXZHNHQQLV«(Teller,
2012).
Als er wordt gekeken naar de latere leeftijd van de kinderen, kan men vaststellen dat de
sociale afkomst ook het secundair onderwijs bepaalt. Er is wel gemakkelijk toegang tot het
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secundair onderwijs te verkrijgen, maar er is een te vroege oriëntering die meestal wordt
bepaald door de ouders en de leerkrachten. De ouders die zelf hooggeschoold zijn, gaan voor
hun kinderen ook hoger kiezen, dit in tegenstelling tot laaggeschoolde ouders die ook voor
hun kinderen lager zullen kiezen.
Daarbij zijn er ook de leerkrachten van de scholen die keuzes maken voor de kinderen. Deze
kijken naar de toetsresultaten, maar ze beseffen niet welke invloed sociale afkomst heeft op
toetsresultaten. Op deze manier zal de sociale kloof blijven bestaat (Secundair onderwijs nog
altijd bepaald door sociale afkomt, 2013).
Op volwassen leeftijd blijkt dat jongeren met een diploma langer aan het werk blijven dan
zonder diploma. Uit een onderzoek van de VDAB (Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling
en Beroepsopleiding) is gebleken dat hooggeschoolde jongeren niet alleen sneller werk
vinden, maar ze blijven dan ook langer werken dan laaggeschoolde leeftijdsgenoten.
Uit het onderzoek blijkt ook dat hoe langer iemand in de werkloosheid zit, hoe moeilijker het
is om zijn gevonden werk langdurig te behouden. Hoe sneller men werk vindt, hoe duurzamer
het werken is.
Bovendien vinden jongere werkzoekende makkelijker werk dan ouderen, maar de
duurzaamheid is bij beiden hetzelfde (Jongeren met diploma blijven langer aan het werk,
2014).
7.2.6. Armoedebestrijding in België en Vlaanderen
Door kinderarmoede te bestrijden, kan je de intergenerationele cirkel doorbreken. Als
kinderen uit armoede worden geholpen of als ze meer kansen krijgen zullen de ouders even
goed nog in armoede blijven leven. Maar kinderen zijn de volgende generatie, en door de
armoedebestrijding bij de jongste kinderen al te gebruiken kan je de volgende generatie een
beter leven bieden. Wel moet de klassieke armoedebestrijding zeker niet verdwijnen, deze
werkt op korte termijn tegen armoede.
De bestrijding van kinderarmoede is de meest zinvolle investering op lange termijn, wijzen
kosten- baten analyses uit. Hoe jonger het kind, hoe beter en sneller de resultaten zichtbaar
zullen zijn van de interventies. Elke euro die je investeert in preventie van kinderarmoede
heeft op lange termijn een hoge opbrengst voor de maatschappij.
Kleine kinderen die vroegtijdig de juiste ondersteuning krijgen, zullen op latere leeftijd een
beter schoolloopbaan hebben en als volwassenen minder kans hebben op werkloosheid.
Daarom is het belangrijk om voorschoolse trajecten in verband met gezinsbegeleiding uit te
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voeren. Buiten de cognitieve ontwikkeling, heeft een goede opvoedingsbasis ook een
positieve invloed op de socio- emotionele ontwikkeling van kinderen. Deze ontwikkeling is
ook zeer belangrijk om later als succesvolle volwassenen door het leven te kunnen gaan
(Groenez, 2013).
Vlaanderen in Actie (ViA) is een project voor de toekomst van Vlaanderen. De Vlaamse
regering en alle belangrijke partners hebben doelstellingen vastgelegd in het Pact 2020. Deze
doelstellingen zijn gebaseerd op vijf indicatoren: welvaart en welzijn, economie,
arbeidsmarkt, levenskwaliteit en bestuur. Voor elke indicator zijn er dan verschillende
doelstellingen opgesteld die bereikt moeten worden tegen 2020 om een economische
innovatieve, duurzame en sociale samenleving te worden. ViA werkt volgens transitie. Dit
houdt in dat verschillende maatschappelijke partners samenwerken en samen nadenken over
acties die nodig zijn om de doelstellingen te bereiken (http://www.vlaandereninactie.be).
Via de Decenniumdoelen 2017 wil men armoede ook tegen gaan. Armoedeorganisaties en
sociale bewegingen gaan in Vlaanderen en Brussel intussen samenwerken tot 2017 rond zes
doelen: gezondheid, arbeid, inkomen, wonen, onderwijs en samenleven. Deze doelstellingen
moeten elk bereikt worden om de strijd tegen armoede te kunnen winnen. Omdat de doelen
realistisch en concreet zijn, zijn het doelen die ook echt bereikt kunnen worden. Ze zijn
gebaseerd op onderzoek en zijn het resultaat van overleg. De vooruitgang wordt nauwgezet
opgevolgd en de initiatiefnemers zullen de decenniumdoelen tot 2017 telkens weer op tafel
leggen (http://www.decenniumdoelen.be/).
Ingrid Lieten heeft een actieplan opgesteld voor de aanpak van armoede bij kinderen. Het
belangrijkste is om zo snel mogelijk in te grijpen. De maatregelen van haar actieplan hebben
betrekking op verschillende domeinen. Deze domeinen zijn gezinsondersteuning,
kleuterparticipatie, degelijke huisvesting en loopbaanbegeleiding voor gezinnen met kinderen.
Het is belangrijk om op de gezinssituatie in te spelen omdat de kinderen hier opgroeien.
Volgens Lieten moet de strijd tegen kinderarmoede absoluut buiten de besparingsmaatregelen
vallen van de overheid. Kinderen zijn immers de toekomst dus investeren in hen heeft een
hoog economisch rendement. Ze wil in haar actieplan extra aandacht geven aan de jongste
kinderen in de voorschoolse periode. In de periode is de ontwikkeling immers het
belangrijkste (Lieten, 2013).
(HQYRRUEHHOGYDQHHQSURMHFWYDQ,QJULG/LHWHQLVµ7KXLVFRPSDJQLH¶'LWSURMHFWKHHIWDOV
hoofddoelstelling arme, Limburgse gezinnen met kinderen ondersteunen om hun gezinsleven
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anders te leren organiseren. Ingrid Lieten heeft het Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen
(HUB) de aanpak van Thuiscompagnie laten evalueren. Uit de evaluatie blijkt dat het de
begeleidende hulp als een meerwaarde wordt beschouwd door de gezinnen. Bij twaalf
ondersteunde gezinnen werd kwalitatief onderzoek uitgevoerd om effecten te kaderen. Op
verschillende vlakken is er een positieve invloed op te merken door het project. De gezinnen
geven ook aan dat ze nog niet toe zijn aan een afbouw van de ondersteuning
(http://www.ingriedlieten.be).
RIMO Limburg werkt ook mee aan de strijd tegen armoede. Ze pakken niet alleen armoede
aan, ze proberen ook de leefbaarheid te verbeteren en woonproblemen op tafel te leggen. Ze
hebben momenteel tweeëntwintig buurtwerken en opbouwprojecten in elf verschillende
Limburgse gemeenten. Bij de opbouwwerken is het de bedoeling om concrete knelpunten in
de leef- en woonomgeving samen met de armen aan te pakken. Dit gebeurt met duidelijk
doelstellingen, het uitwerken van een actieplan en het nadenken over de duurzaamheid van de
projecten.
Bij de buurtwerken voorziet men een permanente basisvoorziening omdat sommige wijken zo
kwetsbaar zijn dat ze niet op eigen kracht verder kunnen. Er worden ontmoetingskansen
gecreëerd, de bewoners worden betrokken bij het aanpakken van buurtproblemen en de
bewoners worden ondersteund om beleidsvoorstellen te formuleren voor hun wijk
(http://www.rimo.be).
DOMO ondersteunt gezinnen met kinderen tot twaalf jaar die het moeilijk hebben door
financiële problemen en/of sociaal isolement. DOMO wil via vrijwilligers sociale steun
bieden aan de ouders waardoor de kinderen meer toekomstkansen krijgen.
Bij elk gezin komt telkens dezelfde vrijwilliger aan huis, één keer per week. Bij dit bezoek
wordt er samen met de ouders afgesproken wat er zal gebeuren. Zo kan de vrijwilliger de
NLQGHUHQKHOSHQPHWKXLVZHUNVSHOOHWMHVVSHOHQHHQXLWVWDSPDNHQ«2RNZRUGWHUDIHQWRH
extra tijd genomen om met de ouders apart activiteiten te doen als een wandeling of samen
koffie drinken.
Het hoofddoel is om integrale, laagdrempelige en langdurige ondersteuning te bieden waarbij
het zelfvertrouwen van de ouders en de kinderen zal stijgen. Hierbij zal het sociale netwerk
van het gezin hersteld en verruimd worden en de talenten zullen zichtbaar worden
(http://www.domovlaanderen.org/nl/home).
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Instapje is een programma opgestart in Genk in samenwerking met de Stedelijke Werkwinkel,
het Stadsbestuur en de vzw PAS. Peuters tussen1 en 2,5 jaar van Genk- Noord kunnen hier
samen met hun ouders terecht voor een ontwikkelingsstimulerend programma. Het richt zich
vooral op het verbeteren van de inbreng van de ouders bij de interactie met hun kind. Er zijn
hierbij vier belangrijke dimensies van ondersteuning: emotionele steun, respect voor de
autonomie van het kind, structureren en grenzen stellen, informatie en uitleg geven (Geerts et
al., 2012).
In Boom heeft het OCMW het project µ%RHPSDWDW¶opgestart. Ouders die speelgoed, kleding
en luiers willen ruilen voor hun kinderen kunnen in deze winkel terecht. Er wordt een eigen
munteenheid gebruikt om de ruilhandel binnen de winkel te structureren, het LETS (Local
Exchange and Trading System) systeem. Deze munten kunnen de ouders verkrijgen door er
spullen voor 0 tot 3 jarigen binnen te brengen of door aan activiteiten deel te nemen (Geerts et
al., 2012).
Speel-o-theken worden ook steeds meer ter beschikking gesteld waar ouders gratis of tegen
een laag tarief speelgoed kunnen uitlenen. Hierdoor kunnen de sociale en culturele
achterstanden bij kinderen in armoede verminderd worden.
In Kortrijk hebben ze nog een extra pluspunt omdat ze de speel-o-theek mobiel maken en de
kinderen in de buurt gaan opzoeken. Zo hebben ook gezinnen met een beperkte mobiliteit de
kans om hier speelgoed te ontlenen (Geerts et al., 2012).
Op gebied van huisvesting bestaat er op verschillende plaatsen een aangepaste
huurbegeleiding. Begeleiders hierbij volgen de woonsituatie op en staan garant voor een
degelijke huisvesting voor jonge kwetsbare gezinnen. De huurder ondertekent een
begeleidingsplan en hierdoor probeert men te voorkomen dat gezinnen met jonge kinderen
met financiële problemen te maken krijgen (Geerts et al., 2012).
In veel steden en gemeenten bestaan ook opvoedingswinkels. In deze winkels kunnen ouders
terecht voor laagdrempelig advies en informatie. Ouders kunnen er terecht met al hun vragen
over opvoeding of ontwikkeling van kinderen tijdens de spreekuren. Er worden ook
regelmatig vormingsavonden georganiseerd, soms in samenwerking met andere lokale actoren
(Geerts et al., 2012).
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Jonge kinderen hebben nood aan een kwaliteitsvolle kinderopvang, zeker als ze opgroeien in
achtergestelde gezinnen. Vaak zijn er echter drempels waardoor de kinderen verhinderd
worden om naar de opvang te gaan.
In Roeselare lossen ze de mobiliteitsdrempel op door de kinderen op te halen met een busje.
Hierdoor krijgen de kinderen toch de mogelijkheid om naar de opvang te gaan.
In Antwerpen pakken ze het anders aan in de kinderopvang KAV vzw. Hier vragen ze de
ouders om zich één dag per week in te zetten voor de kinderopvang via verschillende
mogelijke functies (Geerts et al., 2012).
In Hasselt zijn er ook verschillende projecten bezig om jonge kinderen meer kansen te bieden.
Zo EHVWDDWHUELMYRRUEHHOGKHWSURMHFWµ3HXWHUQHVWMH¶,QKHW3HXWHUQHVWMHNXQQHQRXGHUVHONH
maandag en donderdag, met hun peuters terecht om samen te spelen. Op deze manier krijgen
ze sociale contacten, hebben ze minder kans op sociale uitsluiting en kunnen ze leren hoe te
spelen met hun kind. Voor het kind is dit project ook een groot voordeel. Peuters leren er
samen spelen, worden gestimuleerd door nieuw en verschillende soorten speelgoed en komen
ook buiten (Stad Hasselt).
Om een beeld te schetsen van de armoedebestrijding waar men in België al mee bezig is, zijn
er een aantal voorbeelden besproken. Omdat het zeer actueel is en er veel organisaties en
instellingen mee bezig zijn, worden niet alle projecten tegen kinderarmoede besproken.
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7.3. Armoede in Ethiopië
Zoals ook in Vlaanderen heeft armoede in Ethiopië veel dimensies, zoals sociale uitsluiting,
gebrekkige toegang tot onderwijs en een korte levensverwachting. Ontwikkelingsdeskundigen
hanteren dan ook voor het gebruik bredere definities van armoede, die in dit hoofdstuk verder
beschreven zullen worden.
7.3.1. Definities
Armoede is niet beperkt tot inkomensarmoede. Volgens de Wereldbank heeft armoede vele
gezichten, die van plaats tot plaats en van tijd tot tijd veranderen. Armoede is honger, het is
gebrek aan onderdak hebben, armoede is ziek zijn en niet naar een dokter kunnen, armoede is
niet naar school kunnen en niet kunnen lezen. Armoede is geen baan hebben, vrezen voor de
toekomst en leven van dag tot dag, armoede is een kind verliezen aan een ziekte die
veroorzaakt is door vuil water. Zo is armoede machteloosheid, een gebrek aan
vertegenwoordiging en vrijheid (World Bank, z.j.).
Een definitie van een concept als armoede verschilt van cultuur tot cultuur en van periode tot
periode (van Oudenhove, 2012).
Armoede kunnen we onderscheiden in relatieve of absolute armoede. Relatieve armoede
betekent dat iemand arm is in vergelijking met het algemene welvaartspeil van de
gemeenschap waarin hij of zij leeft, in verhouding met zijn omgeving. Op deze manier komt
armoede overal voor, ook in rijke landen, vooral waar de welvaartsverhoudingen scheef zijn.
Wanneer mensen zich dingen moeten ontzeggen die in hun omgeving tot het normale
uitgavenpatroon behoren, spreken we van relatieve deprivatie.
Absolute armoede komt vooral voor in ontwikkelingslanden, waarbij een aanzienlijk deel van
de bevolking structureel ernstig gebrek lijdt. Concreet houdt dit in: ontoereikende en
ongezonde woonomstandigheden, chronisch tekort aan voedsel of aan voedsel van goede
kwaliteit, nauwelijks huisraad en kleding, geen schoon water en sanitair. (van Nederpelt,
2011).
Armoedebestrijding is een proces dat zich richt op het verminderen van armoede in een
gemeenschap of groep van individuen. Armoedebestrijding kan betrekking hebben
op absolute of relatieve armoede. Een veelgebruikte maat om armoede te meten is de absolute
armoedegrens. In 1985 was deze grens door de Wereldbank vastgesteld op 1 dollar per dag.
Iemand die leeft van 1 dollar per dag, heeft een dagelijkse consumptie die vergelijkbaar is met
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wat iemand in Amerika voor 1 dollar kan kopen. De eigen productie, bijvoorbeeld de eigen
oogst van maïs of rijst, wordt daarin meegerekend. In 2008 is de grens opgetrokken naar 1,25
dollar per dag (World Bank, z.j.).
Met andere woorden is µDUPRHGHJUHQV¶(RIµSRYHUW\OLQH¶) een bepaald inkomen dat men in een
land op een bepaald moment als laagst aanvaarbaar beschouwd. Het is tevens ook het
inkomen dat iemand nodig heeft om te kunnen voorzien in de basisbehoeften zoals drinken,
voedsel, huisvesting, gezondheidszorg en onderwijs (http://www.encyclo.nl/).
De armoedegrens kijkt eigenlijk alleen naar hoeveel geld iemand te besteden heeft. Maar dat
zegt niet alles. Armoede voor een rondtrekkende nomade of boer die voldoende vee heeft
maar geen (vast) huis om in te wonen is in deze context niet arm, armoede is dus heel relatief.
Daarom wordt ook wel de Human Development Index gebruikt. Deze index, die we verder
nog bespreken, houdt rekening met meer factoren dan alleen geld (http://www.coopafrica.org/).
7.3.2. Armoede in ontwikkelingslanden
Volgens van Oudenhove (2012 LVGHWHUPµRQWZLNNHOLQJVODQGHQ¶HHQHLJHQWLMGVHWHUP]RDOV
RRNµGHUGHZHUHOG¶HHQYHUJHOLMNEDUHWHUPLV+HWLVHHQWHUPGLHJHEUXLNWZRUGWRPHHQQLHWZHVWHUVHVDPHQOHYLQJDDQWHGXLGHQ+LHUWHJHQRYHUKHHWKHW:HVWHQGHµRQWZLNNHOGHHHUVWH
ZHUHOG¶,Qdeze algemeen gebruikte termen kunnen we toch ook stellen dat het etnocentrisme
hier tot uitdrukking komt. We spreken van etnocentrisme als de eigen omgeving, het eigen
volk of de eigen cultuur bewust of onbewust als maatstaf gebruikt om de rest van de wereld te
beoordelen. Dit zou wel eens door mensen opgevat kunnen worden dat anderen volkeren
primitief of merkwaardig zijn en de eigen groep beschaafd en normaal (van Oudenhove,
2012).

Met dit in ons achterhoofd mogen we niet vergeten dat menselijke gedrag, dus ook opvoeding
en ontwikkeling, gezien moet worden vanuit hun eigen culturele context. In de vergelijking
van kind en ontwikkeling tussen twee culturen, moet men proberen verschillen en
overeenkomsten bloot te leggen en etnocentrisme en interpretatie te voorkomen. Want
gebruiken en gedrag uit andere culturen (waardes en normen) zijn voor onze eigen cultuur
misschien vreemd, maar houden op vreemd te zijn wanneer men zich erin verdiept (van
Oudenhove, 2012).
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Om een ontwikkelingsland te verklaren wordt vaak als eerste het lage inkomen per hoofd van
de bevolking genoemd. Maar niet alleen is hier het welvaartsniveau laag maar ook het
welzijnsniveau is laag, de slechte levensomstandigheden. Een ontwikkelingsland kenmerkt
zich dus niet alleen door armoede maar ook door een lage levensverwachting, een slechte
gezondheidssituatie, door veelvoorkomende ondervoeding en analfabetisme, door
infectieziekten en een hoge kindersterfte. Ook laten de collectieve voorzieningen heel erg te
wensen over. Hierbij denken we aan sociale en economisch infrastructuur,
onderwijsfaciliteiten, gezondheidszorg, huisvesting, wegen, waterleiding- en elektriciteitsnet.
Sociale voorzieningen bij werkloosheid, ziekte of ouderdom hoeven we volgens van
Nederpelt (2011) in ontwikkelingslanden niet te verwachten. Ook worden zelfverrijking van
machthebbers, onderdrukking, schending van mensenrechten en gewelddadige conflicten
vaak met ontwikkelingslanden geassocieerd (van Nederpelt, 2011).

Wanneer er een landenvergelijking wordt gemaakt op basis van inkomens per hoofd, staat de
NORRIWXVVHQDUPHQULMNYDDNFHQWUDDO'H]HJHYHQ]HJHZRRQOLMNDDQDOVGHµNORRIWXVVHQ
1RRUGHQ=XLG¶, door het grote contrast.
Als belangrijk criterium voor het classificeren van landen hanteert de Wereldbank het Bruto
Nationaal Inkomen (BNI) per hoofd per jaar. Het BNI omvat de waarde van de binnenlandse
productie, plus de netto in- en uitstroom aan rente, winsten en arbeidsinkomen van en naar het
buitenland. De Wereldbank deelt landen in volgens vier inkomensklassen op grond van hun
BNI per hoofd: hoge-inkomenslanden, hogemiddeninkomenslanden,
lagemiddeninkomenslanden en lage-inkomenslanden. De meeste landen in Afrika ten zuiden
YDQGH6DKDUDZDDURQGHU(WKLRSLsYDOOHQRQGHUGHDUPVWHFDWHJRULHµODJH-LQNRPHQVODQGHQ¶
Dit geeft aan dat het land een BNI per hoofd minder dan 975 dollar bedraagt (van Nederpelt,
2011).

Het inkomen als maatstaf voor ontwikkeling blijkt te eenzijdig. Daarom is de Human
Development Index (HDI) ontwikkeld door het Ontwikkelingsprogramma van de Verenigde
Naties (UNDP). De HDI is een maatstaf om de menselijke ontwikkeling te meten. Deze index
bevat VDPHQJHVWHOGHRQWZLNNHOLQJVLQGLFDWRUHQLQGLHEXLWHQµLQNRPHQSHUKRRIG¶QRJGULH
kwantificeerbare variabelen meenemen: levensverwachting, alfabetiseringsgraad en aantal
jaren schoolopleiding. De HDI is daarmee een bredere maat dan de absolute armoedegrens.
Op basis van de index wordt er een HDI-rangorde van landen gemaakt die in vier categorieën
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worden ingedeeld van zeer hoge, hoge, gemiddelde en lage menselijke ontwikkeling.
Voornamelijk landen in Sub-6DKDUD$IULNDEHKRUHQWRWGHFDWHJRULHµODDJRQWZLNNHOG¶ (van
Nederpelt, 2011).
7.3.2.1.

M illennium Ontwikkelingsdoelstellingen

In het jaar 2000 hebben de lidstaten van de Verenigde Naties een internationale afspraak
gemaakt om tegen 2015 de volgende 8 Millennium Ontwikkelingsdoelstellingen (Millennium
Development Goals ± 0'*¶V WHUHDOLVHUHQ
1. Extreme armoede en honger bestrijden
2. Basisonderwijs voor iedereen
3. Gelijke kansen voor de vrouwen
4. De kindersterfte terugdringen
5. De gezondheid van moeders verbeteren
6. Hiv/aids, malaria en andere dodelijke ziekten bestrijden
7. Zorgen voor een duurzaam milieu
8. Een wereldpartnerschap voor ontwikkeling creëren
(http://diplomatie.belgium.be/)
De afspraken zijn gemaakt met concrete en meetbare doelen. Elk jaar wordt de voortgang
gemeten en internationaal gerapporteerd. Op deze manier kan tussentijds druk worden
uitgeoefend op zowel de rijke als arme landen om hun inspanningen te vergroten, verklaart
Hoeks (2012) in haar verslag.
De laatste jaren is er vooral op millenniumdoel één vooruitgang geboekt. Het streven naar
halvering van de armoede is ruimschoots voor de deadline van 2015 behaald. Zo is het
percentage mensen dat leeft onder de armoedegrens (< 1,25 dollar per dag) sinds 1990 met
700 miljoen gedaald naar 1,2 miljard mensen. Volgens de Wereldbank zullen in 2015 nog 970
miljoen mensen op de wereld in extreme armoede leven. Ook zijn de afspraken onder
millenniumdoel zeven, rondom de toegang tot veilig drinkwater wereldwijd en het verbeteren
van de woonomstandigheden in sloppenwijken, behaald. Op millenniumdoel zes is ook een
grote vooruitgang geboekt in verband met het reduceren van het aantal hiv-infecties en
sterfgevallen door tuberculose en malaria.
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Maar we lopen ook achter op het bereiken van bepaalde onderdelen van doel twee, drie, vijf
en zeven. Daarbij besteden rijke landen een pak minder dan de afgesproken 0,7 % van hun
BNP aan ontwikkelingssamenwerking (doel acht) en zijn er binnen en tussen landen grote
verschillen in het behalen van de doelstellingen. Er is nog enorm veel inspanning nodig van
arme en rijke landen om alle millenniumdoelen vóór 2015 te halen.
Deze millenniumdoelen worden op mondiale vooruitgang gemeten en uiteengezet in jaarlijkse
rapporten, de VN millenniumdoelen rapport. Dit rapport geeft ook inzicht in hoe
YHUVFKLOOHQGHUHJLR¶VVFRUHQRSGHPLOOHQQLXPGRHOHQ9DDNJHHIWHHQPRQGLDDOSHUVSHFWLHf
een vertekend beeld, zoals het eerste millenniumdoel op mondiaal niveau gehaald is dankzij
de enorme winst in China. Terwijl de absolute armoedecijfers in Sub-Sahara Afrika zijn
gestegen van 290 miljoen mensen in 1990 naar 414 miljoen in 2010.
Maar ook een regionaal perspectief kan een vervormd beeld geven want binnen de UHJLR¶V
bestaan er grote verschillen. In de armste regio van de wereld, Sub-Sahara Afrika, zijn er
verschillende landen die juist grote vooruitgang hebben gemaakt. Zo is er bijvoorbeeld het
land Tsjaad die slecht scoort op kindersterfte (millenniumdoel vier), terwijl Ethiopië hier juist
op schema ligt. Zo is er ook Burundi, dat nog ver verwijderd is van millennium doel één, en
Oeganda dat hier wel flinke winst heeft op geboekt (Hoeks, 2013).
7.3.3. Ethiopië algemeen
De vergelijking van de ontwikkeling van het jonge kind en het effect van kansarmoede hierop
maken we tussen Vlaanderen en Ethiopië onder meer omdat we voor een periode van drie
maanden in het ontwikkelingsland Ethiopië een werkstage hebben volbracht. De bevindingen
van de vergelijking die we maken zijn in die mate belangrijk omdat de ontwikkeling van het
kind sterk wordt beïnvloed door de omgeving en is afhankelijk van de context waarin het kind
opgroeit. Factoren zoals cultuur, onderwijs, economie, gezinsituatie, religie, gezondheid, enz.
zijn belangrijke invloeden op de ontwikkeling en de kansen van het kind.
7.3.3.1.

Geografie

Ethiopië is een land gelegen in Oost-Afrika en noemt officieel de Federale Democratische
Republiek Ethiopië. Het land grenst aan Eritrea, Djibouti, Somalië, Kenia, Zuid-Soedan en
Soedan. Ethiopië heeft een grondgebied van 1.127.127 km² en is sinds 1993 gescheiden van
Eritrea waardoor er geen toegang meer is tot de zee. Een groot deel van het land is
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hooggelegen en bergachtig. De hoofdstad Addis Abeba ligt 2000 meter boven het zeeniveau
en ligt meer centraal in het land. De Blauwe Nijl, die ontspringt in het Tanameer, is de
grootste rivier maar wordt echter nauwelijks gebruikt voor transport of energiewinning. Het
Oostelijke deel van het land is overwegend steppe- en woestijnachtig. De belangrijkste
problemen in bepaalde delen van het land zijn voornamelijk droogte en ontbossing (van
Heelsum, 2006).
7.3.3.2.

Demografie

Volgens recente gegevens telt Ethiopië 91.728.849 inwoners in totaal. De totale
levensverwachting was is 2011 geschat op 62,3 (World Bank, 2012). Ethiopië heeft een arme
economie dat voornamelijk gebaseerd is op landbouw. De droogte en distributieproblemen
zorgen voor de meeste crises in de voedselvoorziening. Koffie is de trots van het land en het
belangrijkste handelsproduct in de Ethiopische economie.
Er zijn ongeveer 80 etnische groepen waaronder de Oromo (40 %), de Amhara en de Tegre
(samen 32 %) die zowaar de belangrijkste etnische groepen vormen. De kleinere etnische
JURHSHQ]LMQGH6LGDPR  GH6RPDOL¶V  GH$IDU  HQGH*XUDJH  2RN
kent het land dus 80 talen waaronder Amarinya of Amhaars, Orominya of Orhooms, Tigrinya,
Guraginya, Somali en Arabische de belangrijkste zijn. Op de universiteiten wordt er
doorgaans in het Engels gedoceerd.
Het land heeft een eigen alfabet. Het Amhaarse schrift is het meest gebruikte en een uniek
schrift. Ethiopië is een Multi-etnische, multiculturele samenleving, dus het zou niet doenlijk
zijn om in alle 80 talen onderwijs te geven. Vandaar dat de grootste etnische groepen
dominant blijven en dat de dominante taal het Amhaars is (van Heelsum, 2006).
7.3.3.3.

Religie

De dominante religieuze groepen in Ethiopië zijn de orthodoxe kopten (christendom) en
moslims (islam). De kleinere groepen zijn; protestanten, rooms-katholieken maar ook joden,
MHKRYD¶V-getuigen en aanhangers van pinksterkerken. Hiernaast hangt ook een deel van de
bevolking animiVWLVFKHYRUPHQYDQJHORRIDDQ]RDOVGHYHUHULQJYDQµDGEDU¶ ERRPELMKHW
huis) en geesten van voorouders (van Heelsum, 2006).
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7.3.4. Armoede cijfers
Van de 104 landen ondergebracht onder de MPI (Multidimensional Poverty Index), leven er
naar schatting 1.56 biljoen mensen in multidimensionele armoede.
9DQDOOHUHJLR¶VKHHIW6XE-Sahara Afrika de laagste HDI waarde van 0,475 maar de
verbetering stijgt in snelheid. Tussen 2000 en 2012 kende de regio een gemiddelde jaarlijkse
groei van 1,34 % in HDI waarde, waaronder Ethiopië (de tweede snelste groei onder de
ontwikkelingslanden) een groei kende van 3,1 % (United Nations Development Programme
[UNDP], 2013).
,Q(WKLRSLsLVKHWµ*URVV1DWLRQDO,QFRPH¶ *1, RIKHWEUXWRQDWLRQDDOLQNRPHQLQ
vastgelegd op 1,110.0 dollar. Het BNI per hoofd van de bevolking is een maat voor de
welvaart van een land, een maatstaf voor het totale inkomen van een land. In 2004 bedroeg dit
cijfer 540.0 dollar, wat dus een groei laat zien van meer als het dubbele. Volgens recente
gegevens van de World Bank is er een economische groei geteld (GDP growth) van 8.5 % in
het jaar 2012. In 2011 was er een groei van 7.3 % vastgesteld.
In 2011 leefde 30.7 % van de Ethiopische bevolking onder de armoedegrens van 1,25 dollar
per dag. Zes jaar geleden was dit nog 39 % van de bevolking. De cijfers geven een kleine
stijgende evolutie weer, maar is het voldoende om de armoede ooit te kunnen overwinnen?
We moeten ook rekening houden met een stijging in de levensverwachting, dat een groei van
de ouderenbevolking impliceert. Deze is verhoogd van 54,6 jaar in 2003 naar 62,3 jaar in
2011 (World Bank, 2011).
Er leven op dit moment in de hele wereld één miljard mensen onder de absolute armoedegrens
YDQGROODUSHUGDJ2PGH]HDUPRHGHWHEDQQHQLVDOOHHQGLHµHFRQRPLVFKHJURHL¶QLHW
voldoende volgens Jim Yong Kim, voorzitter van de Wereld Bank (De Waard, 2014). Er is
ook inkomensoverdracht van de rijke elite naar de armen noodzakelijk, een verdeling van
welvaart dus.
7.3.5. Kindersterfte
Millenniumdoelstelling vier ijvert om het kindersterftecijfer onder de vijf jaar terug te dringen
met tweederde tussen 1990 en 2015. Zo heeft de wereld al grote vooruitgang geboekt,
waardoor het sterftecijfer (onder de vijf jaar) 47 %, van 90 sterfgevallen per 1000
levendgeborenen in 1990 tot 48 in 2012 gedaald is. Toch is deze vooruitgang nog niet
voldoende op globaal niveau. Trends tonen aan dat de vooruitgang voor de meeste landen te
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traag stijgt. Veel landen hebben nog een heel hoog onder-vijf-jaar kindersterftecijfer, vooral
in het Sub-Sahara Afrika is dit het geval. Kinderen in het Sub-Sahara gebied hebben een
hoger risico om te sterven voor hun vijfde verjaardag. In 2012 heeft de overheid van (o.a.)
Ethiopië, in nauwe samenwerking met UNICEF, acties bijeengeroepen (Child Survival Call
tot Action Forum) om vermijdbare sterfgevallen onder kinderen te beëindigen en dus de
RYHUOHYLQJVNDQVHQYDQPRHGHUHQNLQGYHUGHUWHYHUJURWHQGLWRQGHUGHQRHPHUµHHQ
YHUQLHXZGHEHORIWH¶9ROJHQVGH0LOOHQQLXP2QWZLNNHOLQJVGRHOVWHOOLQJHQUHJLR¶VVWRQGKHW
kindersterftecijfer (onder de vijf jaar) in Sub-Sahara Afrika in het jaar 2012 op 98 doden per
1000 levendgeborenen. Hun doel is om dit cijfer te reduceren tot 59 doden per 1000
levendgeborenen (UNICEF, 2013).
Vele kinderen sterven nog voor ze één maand oud zijn. De meeste hiervan sterven thuis,
zonder toegang tot de meeste elementaire gezondheidszorgen of basisvoorzieningen die hun
leven zouden kunnen redden. Veel oorzaken zoals longontsteking, diarree en kinderziekten
(mazelen bvb.) vormen in de geïndustrialiseerde landen geen bedreiging meer of kunnen
gemakkelijk voorkomen worden (door bvb. inentingen). In de wereld heeft de helft van alle
overlijdens voor vijf jaar te maken met ondervoeding waardoor de noodzakelijke
voedingstoffen voor lichaam en geest van het jonge kind ontbreken voor groei en
ontwikkeling. Ook onveilig water, slechte rioolwaterzuivering en onvoldoende hygiëne liggen
mee aan de basis van kindersterfte en hoge ziektecijfers (Van de Weerdt & Van den Abeele,
2009).
Specifiek voor Ethiopië ligt het kindersterftecijfer (onder-vijf-jaar) op 68 doden per 1000
levendgeborenen (UNICEF, 2012). Dit was 14 jaar geleden nog een 146. Het doel van de
Millennium Ontwikkelingsdoelstellingen was om in 2015 het sterftecijfer in Ethiopië tot 68 te
reduceren. Wil dit zeggen dat deze doelstelling voor dit land bereikt is?
Om een korte vergelijking met België te maken, een niet -ontwikkelingsland, valt het
kindersterftecijfer in 2012 op 4 doden per 1000 levendgeborenen. Deze lag voor het jaar 2000
op een 6-tal doden per 1000 levendgeborenen (UNICEF, 2013).
De kindersterfte die wereldwijd afneemt is ook mede te danken aan de toenemende inzet van
betaalbare en effectieve middelen zoals geïmpregneerde muskietennetten, vaccinaties,
voedingssupplementen en een betere toegang tot schoon drinkwater en sanitair.
De belangrijkste oorzaken van kindersterfte wereldwijd zijn longontsteking, diarree en
malaria. Sterfte als gevolg van kinderziektes (mazelen en polio) neemt het meest af. De
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achterliggende oorzaak van bijna de helft van alle sterftegevallen is ondervoeding. Ook bij
EDE\¶VZDDUGHRQGHUYRHGLQJYDDNDOWLMGHQVGH]ZDQJHUVFKDSGRRUJHJHYHQZRUGWDDQKHW
kind. De eerste levensmaand blijkt de meest essentiële (UNICEF 2013).
Het mechanisme dat van der Meer (2009) bespreekt in zijn artikel, verklaart dat landen met
een lage kindersterfte een hoger nationaal inkomen per hoofd van de bevolking (BNI) en een
grotere economische groei hebben. Zoals hierboven geschreven, wordt kindersterfte
grotendeels veroorzaakt door ziektes (longontsteking, diarree, malaria, mazelen en aids).
Demografen wijzen erop dat de kindersterfte aan de andere kant van invloed is op de
economische ontwikkeling. Ze stellen vast dat een afname van de kindersterfte (onder
kinderen jonger dan vijf jaar) leidt tot een lager kindertal, een betere scholing en daardoor op
termijn leidt tot economische groei. De verklaring hiervoor is dat mensen, vooral in onzekere
tijden, besluiten om meer kinderen te krijgen dan ze verwachten te verliezen. Door
onzekerheid over het aantal kinderen dat zal overleven, zal het geboortetal hierdoor altijd
groter zijn dan de sterfte. Op deze manier ontstaan er grote gezinnen, waarbij de beschikbare
financiële middelen helaas niet groter zijn. Onderwijs kost geld en als kinderen op school
zitten, kunnen ze niet werken om het gezinsinkomen helpen te vergroten. Daardoor zal ieder
afzonderlijk kind waarschijnlijk minder scholing kunnen krijgen. Bij een grotere kindersterfte
neemt door het hoge kindertal dat hierop volgt de investering in scholing en daarmee de
vorming van menselijk kapitaal af.
In het artikel stellen ze de hypothese dat als een lage kindersterfte niet alleen samenhangt met
een hoog inkomen, maar er ook de oorzaak van is, moet de kindersterfte ook samenhangen
met de economische groei.
We kunnen concluderen dat er sprake lijkt te zijn van een vicieuze cirkel van armoede en
kindersterfte. Landen die arm zijn hebben een grote kindersterfte en landen met een grote
kindersterfte zullen zich moeilijker economisch ontwikkelen. Om deze negatieve spiraal te
doorbreken is het nodig om de economische situatie te verbeteren, dit zal de kindersterfte
doen afnemen. Dit komt namelijk door de invloed van een laag inkomen op de
zuigelingsterfte, met andere woorden door de slechte economische omstandigheden. Ook
zorgt de afhankelijkheid van buitenlandse investeringen ervoor dat de sociale structuur van
veel ontwikkelingslanden verandert. Door die buitenlandse invloed gaan veel mensen bvb in
grote steden wonen, waar ze te maken krijgen met grote sociale en economische problemen en
een ongezond leefklimaat. Hierdoor verslechtert waarschijnlijk de gezondheidsituatie van
kinderen, wat de economische ontwikkeling niet zal stimuleren maar juist beperken. Het
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stimuleren van de economische ontwikkeling zou moeten samen gaan met een beleid dat de
kindersterfte doet afnemen. Hierbij is preventie cruciaal. Belangrijk is preventie op gebied
YDQµJRHGHYRHGLQJ¶ZDDUELMGHERUVWYRHGLQJLQGHHHUVWH]HVPDDQGHQYDQKHW leven van het
kind ten eerste al van groot belang is. Ook een betere hygiëne is nodig; schoon voedsel,
KDQGHQZDVVHQHHQPRJHOLMNKHLGYRRUDIYRHUYDQRQWODVWLQJ«'LWDOOHVEHVFKHUPWNLQGHUHQ
tegen diarree. Maar ook het leefklimaat binnenshuis is van invloed op de gezondheid van
kinderen. Vaak is het leefklimaat namelijk vervuild door de verbranding van materialen om
het huis te verwarmen, om huisafval weg te branden, of om het eten op te bereiden. Kinderen
die in dergelijke omstandigheden wonen, krijgen vaker onderste luchtweginfecties. Zoals
eerder beschreven levert ook vaccineren een belangrijke bijdrage aan het beperken van de
kindersterfte.
Maatregelen gericht op de gezondheid van kinderen zijn niet enkel om humanitaire redenen
nodig. Op lange termijn kunnen ze zorgen voor een algemene economische groei. Op deze
manier kan de vicieuze cirkel van armoede en kindersterfte doorbroken worden (van der
Meer, 2009).
7.3.6. Voedselonzekerheid
Honger en ondervoeding houden een groot verband met armoede, maar het is een meervoudig
verband. Het zijn namelijk niet alleen een gevolg van armoede maar ook een oorzaak. Door
de slechte fysieke en mentale conditie als gevolg van ondervoeding zijn de leer- en
werkprestaties laag en dus blijft men arm. Dit is een voorbeeld van de vicieuze cirkel van
armoede, wat ook wel armoedeval wordt genoemd. Ondervoeding kan ontstaan door
voedseltekort in calorische, energetische zin maar ook door eenzijdige voeding in kwalitatieve
zin. Beiden kunnen ze grote gezondheidsproblemen opleveren, op fysiek en/of mentaal vlak
(van Nederpelt, 2011).
Ondervoeding bij kinderen onder de vijf is een groot en bijzonder probleem omdat ze zich in
de cruciale fase van hun fysieke en mentale ontwikkeling bevinden. Ondergewicht en fysieke
zwakte bemoeilijken hun dagelijkse handelen en verlagen hun fysieke ±en leerprestaties. De
ontwikkeling van de hersenen en de lichamelijke groei lopen achterstand op. Door een lage
weerstand en grote vatbaarheid voor ziekten hebben ze een grote kans op overlijden (Food
and Agriculture Organization [FAO], 2010). Meer dan 2 op 5 kinderen lijden aan een
groeiachterstand met ondervoeding als oorzaak. Dit betekent dat ze te klein zijn voor hun
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leeftijd. Deze groeiachterstand ontstaat wanneer kinderen de essentiële voedingsstoffen
missen in de baarmoeder of tijdens hun eerste 5 levensjaren en is een levenslange aandoening.
Zo een 28 % van alle kindersterfte in Ethiopië wordt geassocieerd met ondervoeding. Van de
volwassen bevolking leed 67 % aan dwerggroei als kind. Bij 16 % van alle kinderen die blijft
zitten op de basisschool is ondervoeding de reden (World Food Programme [WFP], 2013).
In het jaar 1984 - 1985 was er in Ethiopië een grote hongersnood waar we enorm schokkende
beelden en teksten rond ontvingen. Er stierven ongeveer 1 miljoen mensen. De toenmalige
dictator Mengistu Haile Mariam was in die periode blijven volhouden dat er geen
voedselschaarste was en hield hulp voor de noordelijke provincie Tigre tegen, omdat de
Tigreërs een rebellie voerden tegen zijn regime.
In 2003 was er opnieuw een grote voedselonzekerheid. Zo een 14 miljoen mensen waren
getroffen door de droogte. Vooral kinderen waren het slachtoffer. Een groot verschil tussen de
droogte van 1984 en deze crisis was dat volwassenen het redden maar dat kinderen, de
zwaksten, stierven. Volgens Unicef kampten toen bijna twee op drie Ethiopische kinderen met
ppQRIDQGHUJHEUHNDOVJHYROJYDQFKURQLVFKHRQGHUYRHGLQJ%LMQDppQRSWLHQEDE\¶V
stierven voor hun eerste verjaardag. De kindersterfte in Ethiopië lag toen volgens de
Wereldbank op 117 per 1000, vergeleken met gemiddeld 62 in andere ontwikkelingslanden
(Beirlant, 2003).
Gegevens uit 2011 vertellen dat er in de Hoorn van Afrika (het gebied waar Kenia, Ethiopië,
Eritrea, Djibouti en Somalië liggen) al een aantal jaren geen regen meer is gevallen. Volgens
experts is het er al jaren niet zo ernstig geweest en dit verergert de armoede in een gebied
waar veel mensen al lijden aan honger of ondervoeding. Ondanks regenval eind 2011
verkeerden verschillende gebieden in deze regLR¶VQRJVWHHGVLQVWDDWYDQKRQJHUVQRRG
(Nationale Commissie voor Internationale Samenwerking en Duurzame Ontwikkeling
[NCDO], 2011).
NCDO beschrijft het begrip hongersnood als volgt (2011):
Men spreekt van hongersnood wanneer meer dan 30 procent van de kinderen in een
bepaald gebied aan acute ondervoeding lijden, wanneer er dagelijks op elke 10.000
mensen meer dan 2 sterfgevallen zijn en wanneer mensen geen toegang hebben tot
voedsel en ander basisvoorzieningen. (pp. 1)
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Volgens het recent rapport van ngo Save the Children is het onvermogen om te beantwoorden
aan basisnoden zowel oorzaak en gevolg van conflicten in landen zoals de CentraalAfrikaanse Republiek, Somalië en Soedan. De armste gezinnen, in hoofdzaak vrouwen en hun
kinderen, worden in regel meer getroffen door rampen, zowel veroorzaakt door de natuur als
door de mens. Dit maakt dat het in deze landen erg zwaar en moeilijk is om moeder te zijn,
om kinderen in hun ontwikkeling te helpen ontplooien. Het klassement vergelijkt de
omstandigheden waarin moeders zich bevinden, onder meer op vlak van gezondheid, niveau
van vorming en kernindicatoren over de kinderen, zoals hun gezondheid en hun voeding.
Somalië wordt geklasseerd als het ergste land ter wereld om moeder te zijn, waar België de
negende plaats bezet (BELGA, 2014).
Deze voedselcrisissen hebben verschillende oorzaken die samen de ernst ervan verklaren. Ten
eerste wordt 90 % van het voedsel in Afrika geproduceerd door kleine boeren die vaak maar
net genoeg oogsten om te voorzien in voedsel voor zichzelf en hun families. De uitblijvende
regens zorgen hier voornamelijk voor. Is dit een spijtig gevolg van de opwarming van de
aarde? Ten tweede hebben de landen in de Hoorn van Afrika geen goed landbouwbeleid, door
vaak een tekort aan investeringen in de landbouw en het voorkomen of verminderen van
voedseltekorten door de nationale regeringen. Een derde oorzaak zijn de gewelddadige
conflicten. Vooral in Somalië versterkt dit de voedselcrisis al geruime tijd. Mensen slaan op
de vlucht waardoor er onvoldoende gezaaid en geoogst kan worden door de lokale bevolking.
Er wordt vaak ook te weinig voedselhulp doorgelaten door extremistische groeperingen of het
komt niet op de plaats van bestemming. Een vierde reden is de grote schommeling van
voedselprijzen, enerzijds veroorzaakt door de voedseltekorten en slinkende voorraden,
anderzijds door oneerlijke handel en excessieve speculatie op de voedselmarkt (NCDO,
2011).
In het artikel van Beirlant (2003) spreken ze ook over oorzaken als; structurele
onderontwikkeling, gebrek aan alternatieve bronnen van inkomsten en een snelle
bevolkingsgroei (zie demografie), wat de druk op het landbouwareaal doet toenemen. Mits het
merendeel van de Ethiopische bevolking voor hun inkomen afhankelijk zijn van de landbouw,
kan zelfs met een toename in voedselproductie tijdens goede jaren dit nauwelijks pas houden.
9ROJHQV$PDUW\D6HQ1REHOSULMVZLQQDDUHFRQRPLHHQµHFRQRRPYDQGHDUPRHGH¶LVKHW
voedseltekort te verklaren uit armoede, en niet uit voedseltekorten. De tekorten ontstaan of
nemen toe wanneer er bij gebrek aan koopkracht geen vraag is naar voedsel en de markt het
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laat afweten. Dus bij langdurige droogte of overstromingen, wapengeweld, enz. beschikken
grote aantallen mensen, die onder normale omstandigheden ook al zeer arm zijn, niet meer
over eigendommen of inkomen. Na verloop van tijd hebben ze geen vee, land, of werk meer,
of er is een daling van hun loon of een sterke stijging van voedselprijzen. Honger en
ondervoeding ontstaan dus niet enkel door gebrek aan voedsel maar door geringe koopkracht.
Vaak zijn juist de landen waar de bevolking het meest lijdt onder voedselgebrek, juist die
landen waarvan de bevolking merendeels in de agrarische sector werkt, wat heel tegenstrijdig
klinkt. In de jaren 90 streefde Ethiopië naar verhoging van de voedselproductie om de
wederkerige hongersnoden te bestrijden, maar daarmee vergrootte het land zijn toen al sterke
afhankelijkheid van de landbouw. Wat een risico is voor de landseconomie, die door het
uitblijven van de regen in 2003 dus helemaal ontwricht werd (van Nederpelt, 2011).
Oplossingen worden gezien in het ijveren naar de eerste millenniumdoelstelling (zie paragraaf
µRQWZLNNHOLQJVODQGHQ¶ HQKHW:HUHOGYRHGVHOSURJUDPPDGDW]LFKLQ]HWRPPHQVHQ]RVQHO
mogelijk te voorzien van voedsel en water waar zich tekorten voordoen. Dit is echter geen
structurele oplossing, het verzacht de hongersnoden enkel. Economen beweerden jaren
geleden al dat het vooral nodig is om in Afrika te beginnen met investeringen in bedrijven die
ter plaatse agrarische grondstoffen of delfstoffen verwerken, in plaats van ze af te voeren naar
het buitenland (van Nederpelt, 2011).
7.3.7. Leefsituatie
=RDOVRRNLQKHWGHHOµ$UPRHGHLQ9ODDQGHUHQ¶EHVFKUHYHQZHUGRQGHUEHODQJULMNHGLPHQVLHV
van kinderarmoede, is de leefomgeving en huisvesting een bepalend aspect in de ontwikkeling
van het kind.
In niet-westerse gebieden blijft de (peasant-)landbouw dominant maar steeds meer vertonen
ontwikkelingslanden een beeld dat in het Westen al langer bestaat, namelijk de stedelijke
samenleving. De stad lijkt het moderne leven, vooruitgang, wetenschap, techniek en comfort
te bieden. Men hoopt er de armoede te overwinnen. Een stad trekt vooral jonge mensen aan
van het platteland en groeit daarom bijzonder snel. Maar juist in die steden zijn er grote
contrasten merkbaar, met villawijken en sloppenwijken als twee uitersten (van Nederpelt,
2011).
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7.3.7.1.

Het platte land

Op het platteland verbouwen de peasants, meestal in familieverband, een grote
verscheidenheid aan gewassen. Soms houden zij ook wat kleinvee en pluimvee. In veel
gebieden van Ethiopië houden ze schapen, geiten en kippen die eieren, vlees, mest, wol en
leer opbrengen. Ze produceren deels voedsel voor eigen consumptie, vooral basisvoedsel
zoals rijst, maïs, peulvruchten, graangewassen, bepaalde soorten fruit en groenten. Deels
verkopen zij de opbrengst van hun land aan de consument. Sommigen produceren een
handelsgewas zoals koffie, bananen, suikerriet of aardnoten die dan meestal onbewerkt
uitgevoerd worden naar de rijke landen. Sommigen bewerken het land louter met eenvoudige
gereedschappen en menselijke spierkracht en anderen kunnen gebruik maken van dierlijke
trekkracht. Ook vervoer wordt met paard, ezel en kar gedaan. De dieren kunnen ook lasten op
hun rug dragen. Zo leggen mensen afstanden af van het land naar huis of naar de markt (van
Nederpelt, 2011).
In het huishouden zijn er ook veel taken te verrichten. Er is meestal een taakverdeling op basis
van leeftijd en sekse. Kinderen werken van jongs af aan mee met hun ouders. Zoons helpen
meestal hun vader en dochters hun moeder. Dit is hun eerste leerschool. Kinderen hebben
meestal ook hun eigen lichte taken zoals vee hoeden en fruit plukken. Doordat kinderen uit
arme gezinnen vaker moeten helpen en taken van de ouders overnemen, hebben ze minder tijd
om naar school te gaan. =RDOVHHUGHUEHVFKUHYHQLQµ9ODDQGHUHQLQDUPRHGH¶LVRQGHUZLMVjuist
een belangrijke factor in het bestrijden van kansarmoede bij kinderen, ze kan er namelijk voor
zorgen dat de vicieuze cirkel wordt doorbroken.
Het valt op dat de vrouw veel werk in en om het huis doet. Ook zwaardere werkzaamheden
zoals water halen, hout hakken en het stampen van graan. Het soort vrouwenwerk is ook weer
religieus bepaald. Zo werkt een moslimvrouw traditioneel aan het woonerf en verricht geen
landarbeid. Bij grote armoede kan de vrouwelijke werkkracht dan weer niet gemist worden op
de akkers. De niet-islamitische Afrikaanse vrouw heeft in sommige culturen een groter
aandeel in de landbouwproductie dan de man, terwijl zij ook nog de huishouding en de
verzorging van de kinderen voor haar rekening neemt. Ze bewerkt haar eigen akkers en
tuinen, waarvan een deel bestemd is voor haar eigen keuken en een deel brengt ze naar de
markt om zo nog een klein (extra) inkomen te verwerven. In drukke periodes moeten vooral
kleine huishoudens omzien naar andere oplossingen. Zo ligt samenwerking tussen families
voor de hand maar ook buren of dorpsgenoten schieten waar nodig elkaar te hulp. Dit schept
naast sociale wederdiensten ook sterke sociale banden. Volgens van Nederpelt is het in Sub55

Sahara Afrika de gewoonte dat mensen zonder inkomen of bezit terugvallen op verwanten die
er materieel beter aan toe zijn. Westerse onderzoekers noemen dit sociale vangnet wel eens
µIDPLOLHSDUDVLWLVPH¶=H]LMQYDQPHQLQJGDWGLWVRRUWYDQVROLGDULWHLWQLHWVWLPXOHUHQG werkt
voor zowel degene die ontvangt, als degene die geeft. Het onthoudt hen beiden van prikkels
om zich materieel te verbeteren. Zo vraagt van Nederpelt zich af wat het voor zin heeft om
welvaart na te streven als armlastige familieleden vervolgens bij je intrekken en op jouw
kosten gaan leven. Het resultaat LVYROJHQVKHPJHHQZHOYDDUWPHHUPDDUµVKDUHGSRYHUW\¶
De belangrijkste drijfveer van de peasants is het bevredigen van de behoeften van het
huishouden in brede zin, van voedsel in het bijzonder, van generatie op generatie. Omdat ze
vaak te kampen hebben met de grillen van de natuur (droogte, wateroverlast, ziekten en
SODJHQ HQGHNDQVRSRRJVWPLVOXNNLQJHQLVKHWPLMGHQYDQULVLFR¶VKXQWZHHGHQDWXXU
Vandaar dat ze zich niet specialiseren, maar eerder concentreren op een veelsoortige,
zelfvoorzienende voedselproductie, waarbij ook het houden van wat vee hoort en een
bepaalde productie voor de markt is. Na een slechte oogst of als ze door hun voedsel heen zijn
(waarbij de voedselprijzen kunnen gaan stijgen bij schaarste) kunnen peasants ook hier in een
vicieuze cirkel van armoede, schulden en periodiek of zelfs permanent voedselgebrek
belanden.
7.3.7.2.

De stad

Veel jonge mensen trekken naar de steden en gaan op zoek naar mogelijkheden om vooruit te
komen, om een toekomst te vinden voor hun kinderen. De steden kennen daardoor dan ook
een enorme bevolkingsgroei. Maar vaak beantwoord de stad niet helemaal aan het beeld dat
mensen hebben. De steden tonen het naast elkaar bestaan van sloppenwijken en villawijken,
van economische sector van kleinschalige, weinig productieve bedrijfjes tegenover een
moderne kapitalistische sector. In de woonomstandigheden van deze sloppenwijken (slums)
ligt de problematiek waardoor ontwikkelingslanden zich onderscheiden van andere landen. In
het Westen is het verstedelijken of de urbanisatie als voltooid beschouwd maar in veel
ontwikkelingslanden is de urbane transitie nog volop gaande. In Sub-Sahara Afrika is volgens
de World Bank (2011) de urbanisatiegraad gestegen van 28 % in 1990 naar 37 % in 2010. In
deze regio is de stedelijke bevolking ver in de minderheid. Maar in lage-inkomenslanden is de
groei van steden laat op gang gekomen, is de urbanisatiegraad laag, de transitie nog lang niet
voltooid en groeien de steden bijzonder snel waaronder het inwonertal van Addis Abeba, de
hoofdstad van Ethiopië, jaarlijks groeit met vier tot zeven procent (World Bank, 2009).
De steden laten grote contrasten zien tussen arm en rijk. Aan de ene kant heb je wijken met
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veel groen, verharde of geplaveide straten en straatverlichting en andere stadsdelen bieden een
treurige aanblik. Mensen wonen er in sloppenwijken, dicht opeengepakt, in schamele
optrekjes met onvoldoende voorzieningen, onder zeer onhygiënische woonomstandigheden.
Mensen met lage tot zeer lage inkomens hebben de optie om een klein vertrekje te huren in
een overvolle en armzalige woonblok, of op een ongebruikt stukje grond eigenhandig een
simpel onderkomen optrekken. In beiden gevallen zijn de woonomstandigheden er slecht, veel
gezinnen zitten dicht opeengepakt en moeten er de schaarse, vervallen voorzieningen met
elkaar delen. Er heerst grote armoede, overbevolking, werkloosheid, etc. De bewoners hebben
er ook nog te lijden onder vervuilde lucht, stankoverlast, onveiligheid en criminaliteit. In deze
gevallen van extreme armoede voeren de bewoners een strijd om het bestaan, om geld,
voedsel en ook om veiligheid, gezondheid en voorzieningen als schoon water en elektra. In
sloppenwijken zijn de bewoners gevangen in een patroon van armoede, machteloosheid en
marginalisering. Hier zijn ze bezig met overleven. Kinderen leren zakkenrollen, groeien op
met diefstal als dagelijkse zorg. Jongeren belanden snel in de misdaad. Vrouwen hebben vaak
te lijden onder geweld, mishandeling, aanranding en verkrachting. In de steden komt ook het
verschijnsel van zwerfkinderen voor. Zeer jonge kinderen, alleen gelaten door hun ouders en
zonder dak boven hun hoofd, proberen zo elke dag te overleven. Ze bedelen en beroven en de
politie kan hard tegen hen optreden. Ook in deze leefsituaties hanteren ze vaak een
overlevingsstrategie, mensen helpen elkaar bij het regelen van werk en onderdak. Zo delen ze
ervaring en deskundigheid, delen arbeid en drukken ze de bouwkosten. Ook zijn mensen
overal in de weer met handeltjes en dienstverlening en grijpen elke kans om een beetje geld te
kunnen verdienen. Kinderen worden ook al snel ingeschakeld om het gezinsinkomen omhoog
te halen. Zich in laten met illegale praktijken, prostitutie of bedelarij is vaak de enige manier
om het hoofd boven water te houden (van Nederpelt, 2011).
In de meeste families zijn de mannen voornamelijk textielwevers, werken met klei of maken
andere handwerken om te verkopen op de lokale markten. Een doorsnee familie bestaat
gemiddeld uit zeven tot negen personen en leven in een kamer niet groter dan 6 m². De kamer
wordt gebruikt als leefruimte, slaapkamer en werkruimte. Er is nauwelijks voldoende plaats
voor kinderen om thuis te spelen en ze spenderen daarom de meeste vrije tijd op straat. Er is
geen of weinig speelmateriaal te vinden buiten een bal die ze zelf uit vodden maken.
Vaders hebben praktisch geen rol in het vroege stadium van de kindertijd. De zorg van het
jonge kind wordt beschouwd als de enige plicht van de moeder, de oudere broer of zus en
vaak ook de grootmoeder (Klein & Rye, 2004).
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In de Sub-Sahara gebieden zijn er in 2010 een 199,5 miljoen sloppenwijkbewoners geteld.
Specifiek in Ethiopië is het aantal bewoners van de sloppenwijken in 2007 geteld op 10,9
miljoen of zo een 79 % van de totale stedelijke bevolking. In het jaar 1990 stond dit aantal op
6,2 miljoen, waar we uit kunnen afleiden dat het aantal bewoners sterk is gestegen (van
Nederpelt, 2011).
7.3.8. Vroegtijdige stimulatie bij jonge kinderen

Vroegtijdige stimulatie voor de psychosociale ontwikkeling van de zuigeling en het jonge
kind werd in Ethiopië gestart in 1989 (Klein & Rye, 2004). Tegen die tijd waren er al tal
onderzoeken gevoerd naar de effecten van vroegtijdige stimulatie. Volgens Klein en Rye
ondersteunden deze studies het idee dat de gezondheid, de psychosociale ontwikkeling en het
leervermogen van het kind gerelateerd zijn aan vroege ervaringen. Eén van die factoren lijkt
een dominerende rol te hebben in de ontwikkeling, namelijk de kwaliteit van de menselijke
relaties en de ervaren zorg van zuigelingen en peuters.
Aangezien deze ervaringen crosscultureel verschilden, leidde dit tot een toegenomen
bewustzijn over het belang van psychologische theorievorming en onderzoek. Hierbij was een
crosscultureel perspectief nodig om de aard van verschillende vormen en effecten van ouderkind relaties en opvoeding te begrijpen. De World Health Organization (WHO) erkende in die
SHULRGH  GHµPHQWDOHJH]RQGKHLG¶DOVHHQEHODQJULMNRQGHUGHHOYDQGHDOJHPHQH
menselijke ontwikkeling. Dit verhoogde ook de focus op mentale gezondheidsproblemen in
verschillende geïndustrialiseerde -en ontwikkelingslanden. De vooruitgang in deze visie
daagde onderzoekers uit om de bruikbaarheid van Westerse psychologische theorieën en
PHWKRGHVWHWHVWHQLQGHµGHUGHZHUHOG¶ODQGHQPHWKHWRRJRSYHUEHWHUHQYDQGHPHQVHOLMNH
ontwikkeling en het verminderen van psychische problemen. Een grote uitdaging in het
toepassen van de Westerse onderzoeksmethoden in een ander deel van de wereld, was
gerelateerd aan de grote verschillen in cultuur en zijn oriëntaties op de ontwikkeling en
socialisatie van het kind. Socialisatie is het proces dat plaatsvindt tussen het kind en de
samenleving tijdens het opgroeien. Een proces waarbij het kind zijn gedrag leert aanpassen
aan de normen en waarden van zijn familie en hun cultuur.
Meerdere publicaties over de vroege ontwikkeling van het kind, vroegtijdige
interventiestrategieën, moeder-kind communicatie en de theorie van het mediërend leren
(Feuerstein, 1979, 1980) leidde uiteindelijk tot het vroegtijdige interventieprogramma van
.OHLQ  µ0RUH,QWHOOLJHQW6HQVLWLYH&KLOG¶ 0,6& +HW0,6&-programma werd
uitgekozen als het voornaamste vroegtijdig interventieprogramma in Ethiopië. De reden voor
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deze keuze is voornamelijk te danken aan het feit dat het programma op crosscultureel vlak
succesvol en significant bevonden is in verschillende culturen. MISC richt zich tot het
sensibiliseren van ouders en zorgverleners in functie van de noden van het kind en houdt
hierbij rekening met de culturele waardes van de ouders en hun gedrag in relatie tot de
kinderen. Het doel is om ouders en zorgverleners bewust te maken van de potentiële positieve
kwaliteiten van hun interactie met het kind en een manier te vinden om deze kwaliteiten
verder te ontplooien, waardoor ze de ontwikkeling van hun kind kunnen ondersteunen in hun
eigen omgeving.
In het onderzoek naar interactie-gerelateerde interventies van Klein & Rye (2004) wordt het
MISC beschreven als een samenwerkingsproject met als hoofddoel het ontwikkelen van
psychosociale stimulatiestrategieën die de schadelijke impact van omgevingsrisicofactoren
zoals armoede, ondervoeding, overbevolkte woonomstandigheden, ziekte, overlevingsstress in
de familie, analfabetisme of lage scholing wil verminderen. De leefsituatie in en rond
bepaalde delen van de hoofdstad van Ethiopië, Addis Abeba, vertonen een hoge prevalentie
van deze risicofactoren (Klein & Rye, 2004).
De leefomstandigheden van veel gezinnen in Ethiopië zijn verstoord door externe
economische en sociale omstandigheden, zoals eerder al beschreven. Onder de druk van
armoede en vervreemd van de moderne technologie, zijn veel ouders verward en onzeker over
de nieuwe wereld. Onder deze omstandigheden, willen ouders graag dat hun kinderen naar
school gaan om er te leren. Maar ze zijn ze er zich niet van bewust dat ze hun kind hierbij
kunnen helpen door de natuurlijke interacties die zich gewoon thuis voordoen. Ondanks de
liefdevolle en het nauwe (fysiek) contact tussen zuigeling en moeder, worden zuigelingen in
Ethiopië niet beschouwd als partners in de interactie met de volwassene. Ouders, verzorgers
en leraren zien de zeer jonge kinderen als zorgontvangers en hebben weinig aandacht om aan
de initiatieven en voorkeuren van de kinderen zelf te beantwoorden (Teferra & Tekle, 1996).
Hoewel de meeste ouders wel willen, kunnen ze het zich niet veroorloven dat hun kinderen
naar school gaan. Degenen die wel naar school gaan, zijn ontwikkelingsgericht vaak nog niet
klaar om zich te kunnen concentreren op details, om betekenis te zoeken achter grafische
symbolen of om zintuiglijk waargenomen informatie te kunnen koppelen. Van de kinderen die
naar school gaan, zijn er volgens Teferra en Tekle velen die falen en al uit de eerste klas
stappen. De meeste Ethiopische kinderen ervaren geen gebrek aan liefdevolle relaties met hun
familie maar het is eerder nodig om de ouders aan te moedigen om hun eigen cultuur en
omgeving te gebruiken om hun kinderen de wereld aan te reiken. Dit door eenvoudige,
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alledaagse natuurlijk voorkomende interacties te voeren met hen. Het is nodig de ouders
bewust te maken van het gevolg op lange termijn, namelijk dat deze stimulerende interacties
de cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling van hun kinderen zal bevorderen.
Uit het onderzoek van Klein en Rye (2004) in Ethiopië bleek de vroegtijdige interventie van
MISC een langdurig effect te hebben op de interactie tussen moeder en kind en bevorderde
bijgevolg sociaal-emotionele en schoolse prestaties van de kinderen. Er was verandering
merkbaar in de kwaliteit van interactie bij de ouders en hun perceptie van het kind als een
actieve partner in plaats van een passieve partner tijdens de interactie met hun kind. Deze
veranderingen vielen samen met een verhoogde neiging tot luisteren, praten en reageren op de
initiatieven van het kind bij de ouders. De interventie werd zes jaar opgevolgd en toonde aan
dat meer kinderen uit de interventiegroep naar school gingen, beter schoolcijfers haalden en
sociaal -emotioneel beter waren aangepast dan de kinderen in de vergelijkingsgroep. De
interventie hielp bijgevolg ouders realiseren dat hun dagelijkse interactie met hun zuigelingen
en kinderen een positieve impact heeft op de ontwikkeling van het kind. Hun kinderen
leerden efficiënter, waren zeer gemotiveerd om te exploreren en om van hun omgeving te
leren.
Er mag dus geconcludeerd worden dat de MISC interventie, die als doel heeft de kwaliteit van
ouder-kindinteracties te verhogen, een positief en langdurig effect heeft op de ouder en op de
kinderen. De interventie combineert culturele, mediërende en ontwikkelingscomponenten en
integreert ze zorgvuldig in de bestaande opvoedingsmethoden. Dit is al eerder gebleken
effectief te zijn. Een MISC-interventie kan bijzonder belangrijk zijn voor kinderen met een
verhoogd risico op ontwikkelingstoornissen als gevolg van sociale achterstand en armoede,
evenals andere problemen zoals kinderen met een handicap, kinderen van vluchtelingen,
kinderen in ontheemde gezinnen, kinderen van drugs en / of alcoholafhankelijke ouders en
kinderen van gehandicapte ouders (Klein & Rye, 2004).
De benadering vanuit het MISC werd ook gebruik in KHWµ6WLPXODWH± Enjoy ± Safety¶ (SES)
programma (Valy & Lemmens, 2011) dat ontworpen werd voor ernstig acuut ondervoede
kinderen van nul tot zes jaar. Het programma biedt jonge kinderen psychomotorische en
psychosociale ontwikkelingsstimulatie in de vorm van spel-gemedieerde interventies. In het
verslag van Ceelen, Pieters en Vervoort (2013) over het SES -programma werd beschreven
dat er tijdens dit programma bij ondervoede kinderen vooral vooruitgang geobserveerd werd
in de grof-motorische ontwikkeling en de socio-emotionele ontwikkeling van het jonge kind.
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Het programma werd gebruiksvriendelijk bevonden en het is goed mogelijk om de transfer te
maken van de interventie naar de thuisomgeving (Ceelen et al., 2013).
7.3.9. Armoedebestrijding
Vele projecten en organisaties in alle maten en soorten, onder de vorm van
ontwikkelingssamenwerking en tal van acties zijn al lange tijd bezig met het helpen verhogen
van het welzijn van de mensen in Ethiopië en andere landen in nood. Ook de Millennium
Ontwikkelingsdoelstellingen boeken vooruitgang op de verschillende facetten.
Toch is er nog veel hulp nodig.
Het land is aan het verwesteren, zegt ook Axl Peleman, gezicht van het
ontwikkelingshulpproject µY]Z-DPDUD¶. Efficiënte ontwikkelingshulp zou bestaan uit het
bieden van knowhow en goede educatie. Omwille van de snelle verwestering van het land
lijkt dit geen slechte visie. Hulporganisaties zetten zich vaak in door het opstarten van
microprojecten die zich toespitsen tot bepaalde gezinnen of kleinere doelgroepen. Hierbij
kopen ze bijvoorbeeld voor een gezin in armoede een koe die regelmatig melk kan bieden,
waardoor het hele gezin kan aansterken. Het is nuttig om hulp te bieden waardoor de
hulpbehoevende mensen zelf aan de slag kunnen gaan. Door niet enkel een vis te geven, maar
een vislijn, kan er gestreefd worden naar vooruitgang op lange termijn
(http://www.radio1.be/).

+HWSURMHFWµ*REH]-*REH]¶ Valy

/HPPHQV GDWRQGHUKHWPRPYDQµVKDULQJminds,

FKDQJLQJOLYHV¶handelt, biedt in Jimma (Ethiopië) buiten financiële en materiële
ondersteuning ook vorming en leermethodes aan ouders, kinderen en leerkrachten. Op deze
manier wordt er versterkend gewerkt aan de basis van de ontwikkeling van het kind én zijn
omgeving (zie bijlagen).

In de uiteenzetting van van Oudenhove (2012 NULMJWµFXOWXXU¶HHQDGDSWLHINDUDNWHU
toegeschreven. Wat wil zeggen dat cultuur beïnvloed wordt door de leden van een
gemeenschap maar dat ook zij zelf de leden kan beïnvloeden. Dit verwerpt het idee dat
cultuur een statisch gegeven is en laat ruimte voor de stelling dat cultuur veranderbaar is op
vlak van waardes, normen en dus ook op gebied van de ontwikkelingscontext van het kind.
Deze hypothese onthult een belangrijke waarde in de aanpak en bestrijding van kansarmoede
in andere culturen.
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7.4. I nvloed van armoede op ontwikkeling
Gepubliceerde onderzoeken van de Vlaamse overheid indiceren dat 11 % van de kinderen
tussen nul en zeventien jaar in Vlaanderen leeft in een gezin die moeilijk financieel
rondkomen. Deze gezinnen zitten beneden de nationale armoederisicodrempel. De kleinste
kinderen tussen nul en twee jaar lopen het grootste armoederisico. 12 % van de jongste
kinderen leeft in armoede. Gezien het hoge percentage van kinderen in armoede, is de invloed
van de omgeving op verschillende competenties (sociaal, emotioneel, cognitief) groot. De
vraag wordt gesteld vanuit het werkdomein of men een vroegtijdige kinderstimulatie kan
bieden in tijden van armoede. Uit vaststellingen blijkt dat de ontwikkeling van kinderen kan
gestimuleerd worden in de kritische fase. Kinderen met een solide opvoedingsbasis gaan niet
alleen cognitief sterker staan maar ook socio- emotioneel aan hun trekken komen. Socioemotioneel is zoals Heckman (2009) aantoont een vaardigheid die van even groot belang is
om als een volwassene succesvol door het leven te gaan. Uit ervaring in Ethiopië en
Vlaanderen blijkt dat ouders geen tijd hebben om voor hun kroost te zorgen. In Ethiopië moet
men overleven om te leven en werkt men nog sterk aan de basisbehoeften die noodzakelijk
zijn. In Vlaanderen klussen de gezinnen snel bij en schenken weinig aandacht aan hun
oogappel.
7.4.1. I nvloed van armoede op prenatale ontwikkeling
Gezinnen met een lage sociaal- economische status, hebben het moeilijk om maandelijks rond
WHNRPHQ'H]HJH]LQQHQKHEEHQPHHUJH]RQGKHLGVULVLFR¶V,QGLHn de moeder met psychische
of somatische problemen zit dan heeft het ongeboren kind er resoluut ook last van. Men stelt
vast dat drie componenten instaan voor ontwikkelingsgevolgen. Hoge dosis aan stress,
schaarse beweging en slechte levensstijl. Hoe vroeger de situatie rond armoede in het leven
van kinderen komt, hoe ernstiger het effect op de cognitieve ontwikkeling (Tominey, 2009).
7.4.1.1.

Stress

Moeders die leven met een laag inkomen hebben minder sociale participatie, leven
aannemelijk in een gevaarlijke en chaotische wijk. De fysieke omgeving zoals, het huis en de
kamers zijn vaak in erbarmelijke toestand. Er wordt vastgesteld dat gezinnen met een laag
inkomen een lage sociale participatie en weinig sociale steun hebben. Een stresserende sociale
en, of fysieke omgeving brengt stress met zich mee. Wanneer de moeder stress heeft, heeft het
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kind ook stress. Eliot (1999) beschreef drie soorten van stress die schadelijk zijn voor de
ontwikkeling;
-

Te frequent: Chronische stress moet niet altijd hevig zijn, het kan traag en slopend
zijn. Een slopende stressreactie geeft voortdurende blootstelling. Dit kan veroorzaakt
worden door een te drukke job, ziekte, gebrek aan sociale steun en armoede.

-

Te intensief: Een korte maar krachtige situatie tijdens de zwangerschap kan schadelijk
zijn voor de ontwikkeling. Een relatiebreuk, scheiding, verkrachting, criminele feiten
zijn vaak de invloeden.

-

Te veel: Indien men door genetische aanleg snel onderhevig is aan stress, dan is de
baarmoeder dat ook (Eliot, 1999).

In Ethiopië leeft men nog steeds om te overleven. De indicator die leidt tot stress is om de
basisbehoeften elke dag te volbrengen. De moeder gaat elke dag opnieuw opzoek naar
voedsel om haar kroost te kunnen onderhouden. Het is aannemelijk dat de stress bij de
moeder een rol speelt op het zich ontwikkelend ongeboren kind. Voldoende rust en vermijden
van stress is moeilijk bij een arm gezin in Ethiopië. Vlaamse gezinnen in armoede ervaren
stress door de te hoge druk om financieel rond te komen. Moeders klussen snel bij voor een
extra cent. Een chaotische en erbarmelijke fysieke en sociale omgeving raken ook een
gevoelige snaar op de ontwikkeling.
7.4.1.2.

Voeding

Voldoende proteïnen en PLFRUQXWULsQWHQ]LMQYROJHQVµ:RUOG+HDOWK2UJDQL]DWLRQ¶ (2008) een
belangrijke voedingsbron voor zwangere moeders. Een deficiëntie van vitaminen B12 kan een
verstoring in de myelinisatie veroorzaken. De myeline schede is van belang om impulsen
sneller bij hun doel te krijgen. Indien er geen tot weinig myeline aanwezig is rond de axonen,
gaan de reacties en bewegingen trager verlopen. Toxische invloeden zoals nicotine, alcohol,
medicatie, drugs en slechte voeding verhogen het risico op ontwikkelingsproblemen bij de
foetus (Guerrini, Thomson & Grurling, 2007). Uit een recente nationale gezondheidsenquête
(2008) concludeerde men dat het consumeren van alcohol frequenter voorkomt bij laag
opgeleiden. Het foetaal alcohol syndroom (FAS) kan het kind verkrijgen wanneer het wordt
blootgesteld aan de toxische invloed van alcohol. Bij het FAS kunnen symptomen zich
voordoen zoals, anomalieën in het gezicht en schedel, vertraagde groei en ernstige stoornissen
op vlak van cognitie en gedrag (Jones & Smith, 1973). Uit dezelfde gezondheidsenquête
stelde men vast dat gezinnen met een laag inkomen minder groenten en fruit eten. In Ethiopië
is er een tekort aan voldoende en gevarieerd voedsel, waardoor er efficiënte en essentiële
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supplementen niet worden ingenomen. In Vlaanderen blijkt vooral een slechte en ongezonde
levensstijl de boosdoener te zijn.
7.4.1.3.

Beweging

Door te bewegen kan men het stress niveau reduceren. Bewegen is een ideaal product om fit
en gezond te blijven. Uit de nationele gezondheidsenquete (2008) bleek dat ouders met een
laag opleidingsniveau een verhoogd sedentarisme hebben wat somatische en, of psychische
klachten veroorzaakt. Tijdens aerobische lichaamsbeweging maakt men moleculen aan die
glucocortoïden kan verminderen. Het brain- derived neurotrophic factor (BDNF) zorgt voor
minder stress en reductie van glucocortoïden in de baarmoeder. Een gezonde portie aan sport
zorgt voor een betere hersenontwikkeling.
7.4.2. I nvloeden van armoede op postnatale ontwikkeling
De explosieve groei, die in de tweede fase van de ontwikkeling volgens Swaab (2011)
voorkomt is in de eerste 4 levensjaren. Het kind komt terecht in de gezinsituatie waarin het
gezin leeft. De sociale vaardigheid, de motoriek, de taal zal zich moeten ontwikkelen. Door
ervaringen die het kind opdoet samen met genetische aanleg wordt het kind volwassen. Een
relevant aspect in ontwikkeling is de opvoeding van de moeder of verzorger. De sociaaleconomische status, opleiding en omgeving blijken de componenten te zijn die invloed
hebben op taal, sociaal- emotioneel vlak, motoriek en algemene gezondheid. Armoede brengt
gevolgen mee tot in de adolescentie.
7.4.2.1.

Gezondheid en Hygiëne

Het opleidingsniveau en de sociaal- economische status zijn indicatoren voor een slechte
eetstijl. Het gebrek aan familiale steun, sociaal isolement, stemmingsstoornissen, gebrek aan
zelfvertrouwen en tekort aan routine hebben normaliter een even grote rol. Gezinnen met
armoede eten meer geraffineerde producten zoals vetten, suikers en fast food. Het consumeren
van geraffineerde producten die aannemelijk goedkoper zijn, verhogen de kans op obesitas,
diabetes, hart- en vaatziekten. Het risico wordt verhoogd op sociaal isolement en minder
participatie aan beweging. Naast overvoeding wat kan voorkomen bij armoede, is
ondervoeding een probleem in de derde wereld maar ook in Vlaanderen. Ondervoeding en een
tekort aan omega 3 kan leiden tot minder neuronen en minder synaptische verbindingen in de
hersengebieden. Minder synaptische verbindingen en neuronen geeft een lager IQ als
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resultaat. Uit onderzoek van kind & gezin bij 384 kleuters vanuit een lage sociaaleconomische status bleek 29,6 % van de kinderen een prevalentie van cariës of tandbederf te
hebben. Bij de hogere sociaal- economische status blijk dat percentage op 7,4 % te vallen. Het
is aannemelijk dat gezinnen laag op de sociale ladder meer suikers en geraffineerde producten
consumeren een hoger risico lopen op een slechte gezondheid.
7.4.2.2.

Stress

Opgroeien in een chaotische, criminele en stresserende wijk komt als een grote klap van een
hamer op de ontwikkeling. De moeder kan tevens gediagnosticeerd worden met
stemmingstoornissen wat aannemelijk tot een negatieve opvoeding leidt. Er komt
noradrenaline vrij in een stresserende situatie. Noradrenaline is een neurotransmitter die als
functie leerprocessen binnen de hersenen gaat organiseren. Te hoge en frequente dosis van
noradrenaline stelt zich verantwoordelijk voor depressie en manie. Stress tijdens de
zwangerschap geeft postnataal gevolgen;
-

+HWWHPSHUDPHQWEDE\¶V]LMQVQHOOHUJHwUULWHHUGHQPLQGHUJRHGWHWURRVWHQ

-

Motoriek, aandacht en concentratievermogen worden belemmerd.

-

Verhoogd risico dat noradrenaline het IQ doet dalen.

Stress kan het kind ook positief benaderen. Het kind komt terecht in een stimulerende
omgeving met veel prikkels. Het gaat op ontdekking, kruipt, kijkt rond en exploreert
voorwerpen. Wanneer het kind uit zijn veilig gehechte omgeving treedt en naar de
kinderopvang gaat komt er stress vrij. Het moet deze stress kunnen onderdrukken en
verwerken, het stress reactiesysteem wordt op de proef gesteld. Het kind ontwikkelt een
sterkere veerkracht tegen stress. Kinderen uit een chaotische omgeving met veel stress en
weinig stimulatie van de moeder reageren anders op de stressor. Wanneer er geen externe
EHGUHLJLQJLVDFWLYHUHQ]HKXQ³ILJKWRUIOLJKWUHVSRQV´3HUU\  RQWGHNWHGDWNLQGHUHQ
met veel blootstelling aan chronische stress minder sterke veerkracht hebben op gebied van
school en sociale interactie in de thuissituatie of opvang. De fight or flight respons treedt
sneller op door een verhoogde stressor, bijvoorbeeld, huiswerk. Het gedrag van het kind kan
escaleren tot angst. De vormen van psychopathologie die het meest zijn onderzocht bij stresssystemen zijn de stemmings- en angststoornissen (Vermetten & Bremmer, 2002). Perry
(2005) onderzocht het verschil van hersenomvang bij kinderen met een lage sociaaleconomische status en een hoge sociaal- economische status (S.E.S.). Kinderen uit een lage
SES werden meer blootgesteld aan stress en een verwaarloosde opvoeding. In figuur 1 is op te
merken dat het brein van een normale sociaal- economische status, links, het brein
65

opmerkelijk groter is. De plasticiteit van het kind in de tweede ontwikkelende fase volgens
Swaab (2011) geeft aan dat de sensitieve en kritische periode volgens Mönks (2009) een
grandioze impact hebben op de bouw van het brein. Uit conclusie blijkt dat te weinig
stimulatie, stress en chaotische omgeving nadelige gevolgen hebben op het brein.

Figuur 1: Hersenscan van drie jaar oude kinderen: links een kind dat opgroeit in een gezin met
een normale sociale econmische status, rechts een kind wat opgroeit in een gezin met een lage
sociaal economische status.© Photo © Bruce D. Perry, M.D. (2005)
7.4.2.3.

I nvloeden van armoede op taalontwikkeling

Uit recente onderzoeken blijkt dat driejarigen uit een normale sociaal- economische status een
rijkere woordenschat hebben die dubbel zo groot is dan kinderen uit een gezin met armoede.
De warme en emotionele waarde die een moeder aan haar kind geeft is van invloed hoe vaak
HQIUHTXHQWPHQPHWKHWNLQGSUDDW0RWKHUHVHRIµEDE\WDON¶LVHHQVSRQWDDQHQLQWXwWLHI
gegeven voor veel ouders (Frith, 2007). Verhalen voorlezen, zingen, praten en rijmen
opzeggen gebeurt niet in elk gezin. De sociale omgeving en de frequentie van taal hebben
invloed op de taalontwikkeling (Rivière, Lécuyer & Hickmann, 2009; Iverson, 2010). Het is
aannemelijk dat ouders met een lage sociaal- economische status ook een sterke en sociaalemotionele band met hun kind scheppen en een positieve taalontwikkeling kunnen aanbieden.
Uit een kwalitatief verschil tussen laag en hoog opleidingsniveau blijkt dat, gezinnen met een
hoge opleiding taal als een methode gebruiken om informatie met hun kind te delen. Gezinnen
uit een lage opleiding hanteren taal als een middel om het gedrag te sturen en te verbieden
(Sijstra et al., 2000). Steensel (2004) hanteerde praatplaten in zijn onderzoek bij hoog
opgeleide en laagopgeleide moeders. De ouders uit een lage opleiding gingen minder diep in
op de materie en stimuleerden geen cognitieve functies. De hoogopgeleide gezinnen lieten
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hun oogappel mee redeneren en nadenken. Er werd in het onderzoek van Steensel (2004) geen
rekening gehouden met het gedrag van de moeder. Een zwakke taalontwikkeling brengt het
kind op leerachterstanden en het krijgt het moeilijk in de denkprocessen. Het intellectuele
wordt op de proef gesteld bij kinderen in armoede en geeft hen minder kansen en
mogelijkheden op school. Kinderen die een andere thuistaal hebben dan schooltaal hebben
meer moeilijkheden met leren. De interventie om de taal machtig te worden is het meest
efficiënt in de tweede fase van Swaab (2011). Kinderen dienen voor hun zesde levensjaar een
tweede taal aan te leren. Vanaf het zesde levensjaar gebeurt het niet spontaan en niet op een
speelse manier. Er zullen denkprocessen en leerstrategieën nodig zijn wat het proces
ingewikkeld maakt (Duyck, 2013).
7.4.2.4.

Sociale uitsluiting

Uit de vaststellingen blijkt dat de lage sociaal- economische status kan leiden tot sociale
uitsluiting. Een laag inkomen kan de sociale participatie onderdrukken van de kinderen en de
ouders (Jehoel-Gijsbers & Vrooman, 2004). De emotionele en sociale waarde die een moeder
aan haar kind geeft zorgt voor een sociale interactie. Er is een sterk verband tussen de sociaalemotionele ontwikkeling en taalontwikkeling. Door een gebrekkige gezondheid zoals eerder
vermeld, schept het verhoogd risico tot sociale uitsluiting. De grootste risicogroepen zijn
kinderen uit; één ouder gezinnen, gezinnen van niet-westerse origine, gezinnen met een laag
inkomen en het hoogste risico hebben op psychische problemen en welbevinden met als
gevolg hoge kans op armoede. Indien er in het gezin, de moeder met een stemmingstoornis
wordt gediagnosticeerd heeft dit een relatie met het gedrag van het kind. De kinderen hebben
moeite om met anderen een sociale interactie aan te gaan. Door de probleemgedragingen met
betrekking op angst, agressiviteit en emotieregulatie hebben ze moeite om met stressvolle
situaties om te gaan. De 6 risicofactoren volgens Rutter & Quinton (1984) vermelden de
JURRWVWHULVLFR¶VWRWSUREOHHPJHGUDJELMGHNLQGHUHQXLWSUREOHHPJH]LQQHQSV\FKLDWULVFKH
problematiek, criminele feiten, relatieproblemen tussen vader en moeder, lage sociaaleconomische status, groter gezin en plaatsing van het kind in een instelling. In een opvallende
constatering bleek dat kinderen onderhevig aan 1 van bovenvermelde risicofactoren niet
voldoende is om een problematiek te ontwikkelen. Indien er meer dan 1 risicofactor
onderhevig is, bijvoorbeeld, criminele feiten van de vader en stemmingstoornis van de
moeder ligt het risico viermaal hoger. Men kan concluderen dat de moeder kind relatie een
ultieme invloed heeft op sociale en emotionele aspecten.
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7.4.2.4.1.

M ishandeling van het kind en moeder

Door de constatering van Rutter & Quinton (1984) komen kinderen in een domein terecht van
mishandeling. Men definieert mishandeling als: µeen vorm van handeling van voor een
minderjarige bedreigende of gewelddadige interactie van fysieke, psychische of seksuele aard,
die ouders of andere personen ten opzichte van wie de minderjarige in een relatie van
afhankelijkheid of van onvrijheid staat, actief of passief opdringen waardoor, ernstige schade
wordt berokkend of dreigt te worden berokkend aan de minderjarige in de vorm van fysiek of
SV\FKLVFKOHWVHO¶ :HWRSGHMHXJG]RUJ %LMHHQQHJDWLHYH]RUJHUYDULQJZRUGHQ
hersenfuncties en structuren beïnvloed. Bij kinderen die worden mishandeld blijkt dat er een
verminderd volume is in het corpus callosum, de witte stof die twee hersenhelften met elkaar
verbindt. Het volume van de grijze stof in de orbifrontale cortex, wat instaat voor de sociale
verwerking, was verminderd (McCrory et al., 2009). Of men in armoede leeft of niet is
onafhankelijk van elkaar. Ouders in armoede kunnen hun kind nog steeds de nodige
opvoeding bieden met minder kansen dan als een gezin uit een normale sociale- economische
status komt (Luby et al., 2012). Kinderen die opgevoed worden in een probleemgezin,
emotioneel geladen situaties of hardvochtige ervaringen meemaken door verwaarlozing
vertonen terughoudend gedrag, hebben minder succes op schoolprestaties, hebben een hoger
risico op criminele feiten, verslavingen en psychische stoornissen (Perry, 2005).
7.4.2.5.

M otoriek

Uit ervaring in Ethiopië, worden jonge kinderen gedragen op de rug in een soort van doek. De
kinderen missen door middel van het draag gedrag van de moeder prikkels en ervaringen
vanuit de omgeving. Door een slechte omgeving hebben de kinderen minder kansen om
motorische mijlpalen te ontwikkelen. Te frequent dragen van het kind kan aannemelijk
gevolgen hebben op de ontwikkeling. Het is plausibel dat kinderen door de onveilige
omgeving kansen worden ontnomen en de omgeving als hindernis wordt beschreven voor het
ontwikkelen van verschillende motorische mijlpalen. In Vlaanderen bewegen kinderen steeds
minder, dat bleek uit de gezondheidsenquête 2008. Een reductie van beweging geeft ook in
Vlaanderen problemen op vlak van motorische ontwikkeling. Door een materiële deprivatie
worden kansen ontnomen van het kind. Toch ligt aannemelijk de basis en hoofdproblemen
van kinderen in armoede bij de cognitieve en sociaal- emotionele vaardigheden.
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7.5. Observatie en interview

Observatie N. (1,8 jaar) ± Ethiopië
Tijdens onze stage in Ethiopië hebben we verschillende huisbezoeken gedaan bij arme tot zeer
arme gezinnen. In functie van ons afstudeerproject deden we huisbezoeken bij gezinnen in
extreme armoede met kinderen tussen 0 en 3 jaar.
We beschrijven een situatie van een observatie bij een jongen van 1 jaar en 8 maanden oud
(C. Fioravante, B. Devroo & S. Van Reusel, persoonlijke communicatie, maart 2014).
Onze lokale stagebegeleidster, die de Engelse taal beheerst, was ook telkens aanwezig zodat
de communicatie tussen de moeder, het kind en ons geen problemen veroorzaakte.
Onze observaties zijn gebaseerd op een specifieke observatielijst. Deze werd in Ethiopië,
Jimma gebruikt in de Playroom, waar het SES verhaal (Stimulate- Enjoy- Safety -programma)
werd onderzocht. De lijst werd ook gebruikt tijdens de huisbezoeken die gepland werden
vanuit de Playroom. Deze observatielijst schetst bij opvolging van een kind de beginsituatie
maar toont ook de vorderingen in interactie van de ouders en de ontwikkeling van het kind.
Cliëntvoorstelling:
N. is een jongen van 1 jaar en 8 maanden en woont bij zijn mama. Zijn ouders zijn
gescheiden, en hij woont nu met zijn moeder bij haar ouders. Zijn moeder is 22 jaar en dus
HHQMRQJHPDPD+XQZRQLQJEHVWDDWXLWHHQJURHSHULQJYDQNOHLQHµNDPHUV¶GLHXLWPRQGHQ
op een gemeenschappelijke binnenplaats. De hele familie woont samen in de verschillende
kamers. De kamer van de moeder van N. wordt gebruikt als slaapruimte alsook leefruimte
voor moeder en zoon.
Voeding
-

Krijgt nog borstvoeding

-

Als ze er geld voor hebben kopen ze andere voeding

-

Ongeveer 1 keer per maand krijgt hij vlees

-

.DQQRUPDDOYRHGVHOHWHQ DDQZH]LJKHLGWDQGHQNDQNDXZHQ«
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Omgeving
-

Kleine woonruimte

-

Matrassen liggen op de grond: hier slaapt de mama met haar zoon

-

Muggennet aanwezig in de ruimte

-

Donker, weinig/geen kleuren

-

Geen onmiddellijk, zichtbaar spelmateriaal

Stimulatie
-

Moeder geeft aan dat ze niet zingt voor haar zoon of verhaaltjes vertelt

-

Kijken soms televisie of film

-

Geen spelmaterialen ter beschikking/in de omgeving

-

Het kind speelt vaak alleen

-

Weinig kinderen in de buurt, dus als hij speelt is hij alleen

-

Moeder speelt tijdens de observatie soms mee, maar geeft aan dit normaal niet vaak te
doen

Taal
-

:HLQLJWDDOVWLPXODWLHJHHQYHUKDDOWMHVJHHQOLHGMHV«

-

Communicatie is beperkt: ook naar moeder toe weinig communicatie

-

Volgens de mama kent hij de woorden: mama, papa, eten, drinken

-

Algemene woorden

-

Tijdens onze observatie zeer weinig verbale en non- verbale communicatie

-

Ook zeer weinig expressie, emotie af te lezen op het gezicht

Motoriek
-

Kan zelfstandig staan en stappen

-

Bukken en rechtkomen zonder moeite
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Interview J. Valy - Vlaanderen
Terug van onze stage in Ethiopië, hebben we in Vlaanderen een interview afgenomen bij onze
promotor, Jan Valy. Hij komt geregeld in contact met gezinnen die in armoede opgroeien en
we konden dus bij hem terecht met vragen over een bepaald gezin.
Op de planning stond oorspronkelijk een huisbezoek, maar omdat dit niet haalbaar was gezien
de tijd hebben we besloten om een interview af te nemen dat een waarheidsgetrouwe situatie
beschrijft (J. Valy, persoonlijke communicatie, 12 mei 2014).
Cliëntvoorstelling:
M. is een jongen van anderhalf jaar die samen met zijn broertje (3 jaar en 6 maanden) bij zijn
mama en grootvader woont. De mama is werkloos en gescheiden maar heeft een nieuwe
vriend, deze vriend krijgt de aandacht die eigenlijk naar haar kinderen zou moeten gaan. Kind
& Gezin heeft aangeraden om M. naar een onthaalmoeder te brengen. Hierdoor wordt hij uit
zijn negatieve omgeving gehaald en in een positieve omgeving geplaatst.
Beide kinderen vertonen veel gedragsproblemen.
Voeding
-

Veel limonade

-

Eten gebeurt voor de TV, niet aan tafel

Omgeving
-

Grootvader, dochter en 2 kinderen (oudste 3,5 jongste 1,5) in één huis

-

7KXLVJHHQSODDWVRPWHVSHOHQYEZDVPDQGHQVWULMNSODQN«VWDDQLQGH
woonkamer

-

TV staat altijd luid op

-

Sociale woning, semi- landelijk: openbaar vervoer mogelijk via bel bus etc.

-

Geen dagstructuur en geen slaap- structuur aangeboden door mama

-

Door het vele huilen van M. wordt de TV vaak nog harder gezet

Stimulatie
-

Hebben speelgoed

-

M. zit het grootste deel van de dag in zijn park
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-

Kind reageert niet op de juiste manier, volgens leeftijd en ontwikkeling

-

Moeder geeft onmiddellijk toe aan wensen van het kind als er iets is

Taal
-

Er wordt vaak geschreeuwd tegen M.

-

De TV staat zo luid dat er geschreeuwd moet worden om hierboven uit te komen

-

Er wordt niet voorgelezen

-

Nederlandstalig gezin

-

Motoriek

-

Kan nog niet stappen

-

Kan zicht optrekken aan steun

Vergelijking
Vaak weten ze in België niet hoe ze met het kind moeten omgaan, in Ethiopië is er naast het
tekort aan kennis ook het probleem van tekort aan basisbehoeften. In deze basisbehoeften
moet veel meer tijd gestoken worden waardoor er minder tijd is voor de kinderen. De
kinderen moeten daarbij vaak zelf ook helpen om te zorgen voor deze basisbehoeften,
bijvoorbeeld eten.
In Ethiopië kennen de ouders (het belang van) µspel en spelmateriaal¶ niet/minder, omdat ze
hier zelf niet mee zijn opgegroeid. In Vlaanderen, België, wordt dit bij de meesten met de
SDSOHSHODDQGH]XLJHOLQJPHHJHJHYHQ EHHUWMHVERHNHQVSHHOJRHGLQWHUDFWLH« 
In Vlaanderen kennel ze spel wel, maar weten ze vaak niet hoe of wat ze er mee moeten doen.
Het is belangrijk dat ouders leren spelen met hun kinderen en leren wat belangrijk is om hun
kind een optimale ontwikkeling te kunnen bieden.
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8. Besluit / aanbevelingen
Uit voorgaande kunnen we besluiten dat er dringend nood is aan actie om de doelstelling van
Vlaanderen in actie om tegen 2020 de kans-armoede terug te dringen tot onder 4%. In dit
afstudeerproject hebben we ons gefocust op interventie op niveau van ouder en kind. Wil het
kind alle kansen krijgen om tot optimale ontwikkeling te komen zal er ingezet moeten worden
op het faciliteren van spel door ouders te begeleiden om deze taak op zich te nemen.
In ontwikkelingslanden zien we dat het niveau van armoede verVFKLOWLQµRYHUOHYHQ¶HQ
µOHYHQ¶'DDUZDDUGHDEVROXWHDUPRHGHLQ(WKLRSLs]LFKKHWPHHVWHXLWLQHHQJHEUHNDDQGH
primaire basisbehoeftes, is armoede in Vlaanderen eerder van relatieve aard.
In Ethiopië hebben we een aantal huisbezoeken kunnen doen bij zeer jonge kinderen. Met
eenvoudige middelen hebben we ouders ervan kunnen overtuigen dat spel belangrijk is om
kinderen ontwikkelingskansen te geven. Het was mooi te zien dat een papa na ons bezoek
naar de markt trok om een bal te kopen om met zijn zoontje te spelen.
Uit onze literatuurstudie blijkt dat taal en beweging belangrijke aspecten vertegenwoordigen
in de ontwikkeling van jonge kinderen. Het zijn net deze aspecten die binnen kansarme
gezinnen het minst gestimuleerd worden. Al vanaf zeer jonge leeftijd zouden kinderen aan
een rijke woordenschat moeten blootgesteld worden. Jonge ouders moet geleerd worden om
verhaaltjes te vertellen, bezig te zijn met baby- en kleuterboekjes. Actieve luisterverhaaltjes
zijn een ideaal hulpmiddel, ook voor anderstalige ouders van vreemde origine.
Samenwerking met andere actoren binnen de thuiszorg dringt zich op. We stellen daarom
voor om samen met deze actoren initiatieven te nemen. Gezonde voeding, beweging en
vermijden van stress zijn factoren die prenataal bepalend zijn voor de ontwikkelingen van de
hersenen van het ongeboren kind. Het is daarom een must dat jonge moeders uit kansarme
gezinnen begeleid worden. Misschien kan dit een taak zijn voor thuisverpleging ±
thuiszorgdiensten ± Kind en Gezin - Wijkgezondheidscentra?
In Vlaanderen hebben we tal van mogelijkheden om tot interventie over te gaan, komen tot
DFWLHLVGHERRGVFKDS9RRUZDWGHVLWXDWLHLQ(WKLRSLsEHWUHIW]LMQGHLQLWLDWLHYHQYDQ³*REH]*REH]´GLHGRRU-RKDQ/HPPHQVHQ-DQ9DO\ zijn opgestart mooie voorbeelden van hoe
ouders te betrekken om de ontwikkelingskansen van hun kinderen te verhogen. Men vertrekt
er van het idee dat ouders de verantwoordelijkheid krijgen om het kind te stimuleren. In
tegenstelling tot Vlaanderen waar er voor elk probleem een therapeut ter beschikking staat en
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liefst zonder inmenging van de ouders.
We kunnen stellen dat zowel in Vlaanderen als in Ethiopië het van groot belang is om de
interactie tussen ouder en kind te stimuleren. Omwille van het verschil in cultuur zou het in
Ethiopië nuttig zijn om het kind al van jongs af aan mee te betrekken in het dagelijkse doen en
laten van de ouders. Ouders zouden hierbij meer tijd moeten maken voor het spelen met hun
kinderen. Deze visie van spelend leren zou doorgetrokken moeten worden op vlak van
onderwijs en educatie. Meer opleiding en vorming over het belang van spel en interactie bij
het jonge kind is nodig bij onder andere leerkrachten in het lager onderwijs. Tevens is er ook
nood aan meer preventie en voorlichting op vlak van voedsel, vaccinaties, hygiëne en veilig
drinkwater.
De stage in Ethiopië was voor ons allen een fantastische ervaring. Zowel de voorbereiding
met fondsen verwerven om projecten te financieren als het opvolgen van deze projecten zijn
zeker een meerwaarde voor onze opleiding tot ergotherapeut. Bij deze willen we dan ook
toekomstige studenten oproepen zich kandidaat te stellen voor stage in Ethiopië.
Ergotherapeuten maken het handelen mogelijk, ontwikkelingskansen bieden aan kinderen in
armoede via de ouders is zeker een taak waar de ergotherapeut betrokken moet zijn. Verder
onderzoek zal nodig zijn om beleidsmakers te overtuigen van de meerwaarde.
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10.Bijlagen
Bijlage 1: Observations during the home visits
Bijlage 2: FROGHUµ*REH]-*REH]¶
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Bijlagen 1: Observations during the home visits
  
Domain of observation

Observation of the child
Presentation:
Appearence: physical development in relation to age
Behavior in relation to age
Motorical coördination
Use of language
Allert ± diversion
Contact:
Initiative to take contact
Verbal interaction
Use of language
Reaction on initiative af someone else (verbal-nonverbal)
Non-verbal communication
Interested in others
Shared attention
Coping mechanism

M ood
Stable mood
Frustration tolerance
Anxious
Happy - laughing

Task
Understanding what to do
Interested in the task
Exploring
Having joy in cognitive actions
Motivation to do the task
Fear to fail
React on feedback

Execution of the task
Speed
Flexibility
Attention
Strategie
Using instruction
Perseverance
Frustrationtollerance
Planning ± organisation
Evaluation

Observation of the caregivers
Motivation to play
Patience
Stimulation
Enjoying the play
Interaction to the child

Observation of the environment
Possibilities to play

Scoring
1 2 3 4 5 6 7
-- - + + + +++

Safe environment
Same age group

%LMODJHQ)ROGHUµ*REH]-*REH]¶

          Gobez  Gobez  

Sharing  Minds  -  Changing  lives    
Jimma  -  Ethiopië  
  
  
  

  
Jan  Valy  
Johan  Lemmens  

          Historiek  
In  2009  werd  vanuit  de   VLIR-UOS   (Vlaamse  Interuniversitaire  Raad     -   Universi-
taire   Ontwikkelingssamenwerking)   aan   de   toenmalige   PHL   de   vraag   gesteld   om  
PHHWHZHUNHQDDQKHWSURMHFW³&KLOG+HDOWKDQGQXWUWLRQ´VXESURMHFW³&KLOG3V\
FKRPRWRUVWLPXODWLRQVWXG\´LQ-LPPD(WKLRSLs  

  

Ondervoeding  blijft  een  actueel  item  in  Ethiopië  zo  zou  volgens  cijfers  van  Unicef  
33%   van   de   kinderen   onder   5   jaar      aan   een   ernstige   vorm   van   acute  
ondervoeding   lijden.      Ondervoeding   bij   zeer   jonge   kinderen   lijdt   vaak   tot   ernstig  
ontwikkelingsachterstand  wat  op  lange  termijn  de  kansen  van  deze  kinderen  sterk  
hypothekeert.    
Een   team   vanuit   de   PHL   met   expertise   in   ontwikkelingsproblematieken   Johan  
Lemmens  (Ergotherapeut),  Jan  Valy  (Kinesitherapeut  en  Ergotherapeut)  en  Marita  
Granitzer  (Onderzoekscoördinator)  trokken  naar  de  universiteit  van  Jimma  om  er  
samen  met  plaatselijke  medewerkers  een  onderzoek  te  starten.    

          Historiek  
Er  werd  een  ontwikkelingsstimulerende  interventie  ontwikkeld  waarbij  kinderen  die  
in   het   ziekenhuis   werden   opgenomen   naast   de   nodige   nutriënten   ook   spel   werd  
aangeboden  door  3,  speciaal  hiervoor  opgeleide,  verpleegkundigen.    

Ouders  werden  betrokken  om  mee  te  doen  met  de  spelsessies  zodat  ze  ook  thuis  
in  hun  dorp  de  interventie  zouden  verder  zetten.  Spelen  met  jonge  met  hun  jonge  
kinderen  is  voor  vele  ouders  niet  altijd  een  prioriteit.  De  meeste  aandacht  gaat  er  
naar  een  zoektocht  naar  voedsel  en  drinkbaar  water.  

          Historiek  
Om   ouders   te   ondersteunen   om   dit   spel   ook   thuis   verder   te   zetten   werden   heel  
wat  huisbezoeken  gedaan.    

  

          Historiek  
  

  

  %DOOHQYRRU(WKLRSLs  
7LMGHQV EH]RHNHQ DDQ (WKLRSLs VSRQVRUHQ FROOHJD¶V YDQ GHSDUWHPHQW +HDOWKFDUH
ballen   om      aan   kinderen   en   schooltjes   te   geven.   De   sponsors   krijgen   bij   terug-
komst  een  foto  van  de  groep  kinderen  aan  wie  hun  bal  werd  geschonken.    
  
  

  

  %DOOHQYRRU(WKLRSLs  
  
  

  

  Een  laptop  voor  Jimma  
  
In  januari  2012  werd  er  een  inzamelactie  georganiseerd  voor  oude  laptoppen.  Zo  
konden  we  12  exemplaren  aan  plaatselijke  medewerkers  geven.    

  

  Nieuwe  uitdagingen  
Het  onderzoek  loopt  op  zijn  einde,  PHD  student  Teklu  Gemechu  is  bezig  zijn  data  
te  verwerken  en  zal  vlug  moeten  publiceren.    
Naast  het  werk  op  de  universiteit  van  Jimma  kregen  we  een  hulpvraag  van  sociaal  
werkster,   Muluwork,   om   haar   project   te   steunen:   Onderwijs   verschaffen   aan   de  
YHOHZHHVNLQGHUHQGLHLQKDDUSXEOLHNHVFKRRO³+LEHULW´ZRUGHQRSJHYDQJHQ+DDU
aandacht  gaat  naar  de  meisjes.  Vaak  belanden  deze  meisjes  op  jonge  leeftijd  in  de  
prostitutie    van  de  grootstad  Addis  Abeba.    
Studenten  die  hun  stage  doen  in  Ethiopië  werden  gevraagd  een  fondsenwerving  te  
doen  om  dergelijke  projecten  mede  te  ondersteunen.  Ook  de  docenten    zochten  en  
kregen   steun   bij   verschillende   organisaties.   Basisschool   De   Wilg   uit   Schoonbeek  
Bilzen   gaf   kleren,   geld   en   heel   wat   schoolmateriaal   mee   voor   de   Hiberit   school.  
Kinderen  uit  het  derde  leerjaar  konden  skypen  met  kinderen  van  daar.    
Serviceorganisatie   Soroptimist  van  Hasselt  gaf  1000  euro  om  de  meisjesweeskin-
deren  ook  na  school  op  te  kunnen  vangen.    
0HWKHW³2IILFHRI(GXFDWLRQ´NRQGHQZHHHQRYHUHHQNRPVWDIVOXLWHQGDWRQVWRH
laat   studenten  stage  te  laten  lopen   in   publieke  scholen  in  Jimma  en  deze  school-
tjes  ook  met  materialen  te  ondersteunen.    
  
  

  

Renovatie  van  2  kleuterklasjes                

  

Hiberit  is  het  eerste  publieke  schooltje  waar  we  aan  de  slag  gingen  met  het  reno-
veren  van  twee  kleuterklasjes.  De  vloer  bestond  uit  verharde  aarde  en  het  meubi-
ODLUZDUHQDIGDQNHUWMHVYDQODQJYHUYORJHQWLMGHQ)RWR¶VYDQYRRUGHUHQRYDWLH  
  

  

  Na  de  renovatiewerken  
  

  

  Voor  de  renovatie  
  
  

  

  Na  renovatiewerken  
  

  

  Opvangruimte  weeskinderen  
Al  enkele  jaren  zoekt  Muluwork  budgetten  om  haar  opvangruimte  voor  weeskinde-
ren  af  te  werken.  Mede  door  Serviceclub  Soroptimist  werd  dit  verwezenlijkt.  

  

  Opvangruimte  weeskinderen  
  
  

  

  Stage  in  een  kleuterklas  
Studenten  beheren  het  budget,  betalingen  gebeuren  pas  nadat  het  werk  geleverd  
is.  Maar  veel  belangrijker  is  de  leerkrachten  te  begeleiden  naar  nieuwe  leermetho-
den.  Kleuterklasjes  werken  heel  sterk  aan  lees±  schrijf±  en  rekenvaardigheden  wat  
veel  te  vroeg  is.  We  proberen  nieuwe  inzichten  en  methoden  te  delen.  

  

  Stage  in  een  kleuterklas  
  

  

  Stage  voor  weeskinderen  
Er  kwam  een  speciale  vraag  van  de  Hiberitschool  een  project  uit  te  werken  voor  de  
straatkinderen   van   Jimma.   Deze   kinderen   vertoonden   gedragsproblemen   wat   het  
werken  op  school  sterk  bemoeilijkte.  Onze  studenten  gingen  aan  de  slag  deze  kin-
deren  in  het  weekend  activiteiten  aan  te  bieden.  Ze  kregen  een  taak  om  hun  eigen  
school  mee  te  helpen  renoveren.  Daarnaast  werden  er  ook  een  sportclub  en  crea-
club  opgericht.  
  

  

  Stage  weeskinderen  
  
  

  
Tegen  het  einde  van  de  stage  werden  er  elke  zaterdag  meer  dan  120  kinderen  op-
gevangen  

  

  Stage  in  de  psychiatrie  
In  2010  ontmoetten  we  Dr.  Markos,  één  van  de  13  psychiaters  die  Ethiopië  rijk  is.  
Hij   is   hoofd   van   een   psychiatrische   afdeling   aan   de   universiteit   van   Jimma.   We  
brachten  Dr.  Markos  in  kennis  met  de  ICF  en  met  de  doelstellingen  van  ergothera-
pie  bij  psychiatrische  patiënten.  Studenten  waren  meer  dan  welkom.    
In  een  eerste  fase  brachten  we  sportmaterialen  mee  uit  België.  

  

  Stage  in  de  psychiatrie  
Samen  met  psychiatrisch  verpleegkundige  Sister  Workenesh  werd  een  keuken  in-
gericht  zodat  patiënten  samen  met  familie  zouden  kunnen  koken.  Er  werd  samen  
met   patiënten   een   tuin   aangelegd   en   de   grote   middelen   werden   uit   de   kast   ge-
haald  om  een  grote  kuisactie  uit  te  voeren.    
  

  

  Stage  in  de  psychiatrie  
Met  weinig  middelen  probeert  men  in  Jimma  een  kwaliteitsvolle  psychiatrische  op-
vang   te   organiseren.   Ook   onze   studenten   kunnen   heel   wat   leren   van   hun   inzet.  
Aanwezig  zijn  in  de  gemeenschap,  een  van  de   kerntaken   van  de   Jimma  universi-
teit,  wordt  er  in  de  psychiatrie  toegepast  door  regelmatig  familie  en  dorpshoofden  
bij  te  scholen  over  aanpak  van  bepaalde  psychische  aandoeningen.  Psychiatrische  
patiënten   worden   in   de   dorpen   verstoten   of   zelfs   mishandeld.   De   duivel   zou   zich  
meester  hebben  gemaakt  waardoor  er  een  rituele  duivel  uitdrijving  volgt.  Dr.  Mar-
kos  en  zijn  team  organiseren  op  regelmatige  tijdstippen  familiebijeenkomsten.    
  

  

  

  Stage  in  de  psychiatrie  
  
  

  

  Recente  projecten  
Tijdens   het   bezoek   van   september   2013   werden   5   nieuwe   steunprojecten   opge-
start:  
1.  
  

  

'HDIZHUNLQJYDQHHQNOHXWHUNODVYRRU6HWRNRVWSULMV¼  

  Recente  projecten  
Tijdens  het  bezoek  van  januari  2014  was  het  afgewerkte  lokaal  in  volle  actie.    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  Recente  projecten  
5HQRYDWLHYDQNOHXWHUNODVMHVYRRU0DQGDUDNRVWSULMV¼  
  

  

  Recente  projecten  
Vernieuwde  kleuterklassen  en  nieuw  meubilair  in  Hirmate  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  Recente  projecten  
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  Plannen  in  2014  
Aanleg  van  waterleiding  in  Seto:  
De  kinderen  kunnen  dagelijks  hun  handen  en  gezicht  wassen  na  de  les.  Deze  da-
gelijkse  hygiëne  aanleren  en  behouden  is  van  groot  belang.  
  

  

  Plannen  in  2014  
Bouw  2e  kleuterklas  in  Seto:  
Nu   zitten   er   160   kinderen   in   1   klaslokaal,   we   bouwen   een   tweede   klas   naast   het  
bestaande  gebouw.    
  

  

  Plannen  in  2014  
Na   een   bezoek   aan   plattelandsdorpen   Serbo   en   Assendabo   werd   er   beslist   ook  
daar  de  bouw  van  kleuterklassen  te  starten.  Kleuters  hebben  nu  een  plaats  onder  
een  boom.    
Er   zijn   ook   contacten   met   een   secundaire   school   in   Assendabo,   zij   vroegen   vnl  
leermaterialen,  sportmaterialen  en  een  computer.  
  
  

  

  Plannen  in  2014  
Met  een  extra  budget  stond  er  eind  maart  2014  een  tutorial  klaslokaal  in  Serbo.  Hier  krijgen  
voornamelijk  meisjes  bijlessen  en  preventie.    

  

  Toekomstplannen  
Aan  de  universiteit  van  Jimma  en  in  het  kinderziekenhuis  is  er  vraag  naar  meer  in-
zichten   in   kind   en   ontwikkeling.   Via   een   Memorandum   of   Understanding   (MOU)  
zullen   Johan   Lemmens   en   Jan   Valy   drie   modules   uitwerken   om   stafmedewerkers  
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modules  ingebed  in  het  curriculum  van  de  opleiding  verpleegkunde  en  in  het  curri-
culum  van  de  Master  in  verpleegkunde.    
Er   zijn   onderhandelingen   gestart   met   Action   Contra   La   Faim   (ACF),   een   franse  
NGO.  Bedoeling  is  dat  al  hun  medewerkers  die  met  kinderen  bezig  zijn  deze  oplei-
ding  zouden  volgen.    
De  speelruimte,  die  voor  het  eerder  vermeld  onderzoek  werd  opgericht,  wordt  ge-
ïntegreerd  in  het  kinderziekenhuis.  Alle  kinderen  kunnen  er  terecht  voor  spelbege-
leiding.  
De  playleaders  worden  geëngageerd  om  kinderen  van  het  ziekenhuis  spelbegelei-
ding  te  blijven  geven  en  cursisten  bij  te  staan  bij  praktische  skills.    
Op   lange   termijn   worden   mensen   gevormd   tot   speltherapeuten   waarbij   men   ge-
richt  kinderen  met  een  stoornis  kan  behandelen.  
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Medewerkers:  
Docenten  PXL:  Johan  Lemmens  en  Jan  Valy  
Docent  UHasselt:  Marita  Granitzer  
Gewezen   Studenten   PXL:   Nick   Wirix   Leentje   Vanoirbeek²Ine   Snijers²Arnaud  
Meers²Lene   Bosmans²Nathalie   Millen²Sofie   De   Reu²Annelore   Vandevoort²
Milan  Pieters.  
Laatste   jaarstudenten   2013²2014:  Eline  Van  Laer²Saartje  Lambrechts²Sara  
Van  Reusel²Bram  Devroo²Carlotta  Fioravante.    
  
  
  

  

  Met  dank  aan  de  sponsors  
  
  
  
Mannensport  Schoonbeek:  900  euro  via  stand  Dickens  dagen  Bilzen  
Naaikring  Helchteren:  300  euro  schenking  
Basisschool  de  Wilg  Schoonbeek:  500  euro  via  allerlei  activiteiten  
Gemeente  Houthalen-Helchteren:  500  euro  schenking  
Soroptimist  Hasselt:  1000  euro  schenking  
Middenschool  Diepenbeek:  2500  euro  via  verkoop  armbandjes  en  snoepzakken  
Catechesegroep  St.  Lambrechts  Herk:  100  euro  via  collecte.  
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Vrije  Lagere  School  Berkenbos:  1700  euro  via  acties  
Toy  Champ:  verzamelen  van  speelgoed  
  
  
  
Persoonlijke  initiatieven  van  studenten  ergotherapie  
Nathalie  Millen    
Sofie  De  Reu²Milan  Pieters²Annelore  Vervoort  
Eline  Vanlaer²Saartje  Lambrechts  
Sara  Van  Reusel²Bram  Devroo²Carlotta  Fioravante  
  
  
  
Individuele  steun  van  talloze  sympathisanten.    

  

