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MARGRITE
KALVERBOER
Kinderombudsvrouw
“Gemeentes zouden iemand met verstand van kinderen moeten betrekken
bij de besluiten die ze nemen. Zorg
er als overheid voor dat ouders van
kinderen die in een achterstands
situatie zitten niet ieder jaar opnieuw
alle aanvragen moeten invullen. Van
velen wéét je al dat hun situatie niet
zomaar verandert.
Kinderen leven in dit gebied vaker
dan elders in armoede van generatie
op generatie. Dat is landelijk niet de
grootste groep van kinderen in armoede, maar deze groep vereist wel
een andere aanpak: deze kinderen
moet je perspectief bieden, laten zien
dat het ook anders kan. Ouders die
geen toekomstdromen hebben, kunnen dat hun kinderen vaak ook niet
meegeven. Dat moeten anderen dus
doen.”

EEN GOEDE START VOOR DE VOLGENDE
GENERATIE VEENKOLONIALEN
Een pas bevallen moeder vindt zich
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Als professionals in de zorg kan je heel
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maken en elkaar daarin te kunnen on-

ning nodig heeft. Gelukkig zie je steeds

hebben ze het bij de verloskundige

dersteunen en motiveren. “Het belang-
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dat gaat niet van de
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TAALKANS

Mensen die moeite
hebben met lezen,
schrijven en taal
worden door de
inzet van onder
andere taalcoaches
en taalvrijwilligers

Door meer aandacht voor preventie heeft
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