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De Beweging van Mensen met Laag 
Inkomen en Kinderen (BMLIK) is 
een Gentse vzw waar armoede 

structureel bestreden wordt in dialoog 
met mensen die in armoede leven. De 
Beweging werkt met vrijwilligers met de 
bedoeling om de allerarmsten te bereiken 
en hen te steunen in hun strijd tegen uit-
sluiting en armoede.

Luisteren
Wendy: ‘Als de vrijwilligers op huisbezoek 
komen, luisteren ze naar je en proberen ze, 
als je problemen hebt, samen met jou naar 
een oplossing te zoeken. Als ik het bv. moei-
lijk heb om papieren in te vullen, dan leggen 
de vrijwilligers mij uit hoe het moet of we 
doen het samen.’

Tiene, vrijwilligster: ‘Als we merken dat 
verschillende mensen met hetzelfde pro-
bleem of dezelfde vragen zitten, organise-
ren we met de BMLIK daar een themamo-
ment over, bv. over het invullen van de 
belastingbrief, het aanvragen van een stu-
dietoelage, enz. We leggen dan uit hoe het 
in mekaar zit, en anderzijds proberen we 
dan ook aan de betreffende dienst of 
instantie te signaleren dat de brief of het 
formulier te ingewikkeld is voor veel 
mensen. Maar het is niet de bedoeling dat 
de vrijwilliger een ‘hulpverlener’ is en iets 

doet in de plaats van de mensen zelf. We 
zoeken altijd samen, ook met de diensten, 
naar een oplossing .’ 

Wendy: ‘Mensen in armoede hebben niet 
altijd een diploma behaald, en als ze dan een 
officiële brief ontvangen, begrijpen ze dik-
wijls gewoon niet waarover het gaat. Dan is 
het goed als een vrijwilliger op huisbezoek 
komt, om het eens uit te leggen in mensen-
taal. 
Als je in armoede leeft, zonder je je soms af, 
en ga je ook niet graag uitleg vragen bij een 
dienst of instantie omdat de mensen je dan 
bekijken en soms opmerkingen geven over je 
kleding … Veel mensen in armoede hebben 
daarom schrik om buiten te komen.’ 

Samen sterk
Tiene: ‘Het moeilijkste vind ik altijd om 
de ‘armste’ mensen te vinden. Als je op 
huisbezoek gaat, ontmoet je daar soms 
mensen, en meestal zijn dit mensen die 
het nog moeilijker hebben. We vragen of 
we bij hen op huisbezoek mogen komen 
om te horen hoe ze leven en wat ze alle-
maal meemaken. We leren dat leven in 
armoede een leven is van uitsluiting, afge-
wezen worden en schending van mensen-
rechten. We proberen die mensen uit te 
nodigen naar de maandelijkse bijeenkom-
sten, waar ze beseffen dat armoede niet 

hun eigen schuld is, dat de vooroordelen 
die tegenover hen bestaan eigenlijk fout 
zijn en dat ze niet alleen zijn, maar met 
een hele groep mensen, om te proberen 
werken aan verandering. We proberen zo 
te komen tot een collectief verhaal.’

Wendy: ‘Er wordt al eens iemand ziek, en 
dan moet er medicatie gekocht worden. 
Soms zie je het dan echt niet meer zitten en 
vraag je je af: hoe moet ik het doen? Maar 
dan is er nog altijd je huisbezoek(st)er die je 
eens kan bellen om tegen te zeggen: ‘Ik zie 
het niet meer zitten, ik heb een bemoedigend 
woordje nodig.’ Ze moeten daarom niet met-
een langskomen, een telefoontje doet ook al 
veel. Maar als je ze echt nodig hebt, dan zijn 
ze er voor je. Ook toen mijn vader overleed, 
kreeg ik veel steun van de Beweging. Ik ben 
hen daar heel dankbaar voor.’

Tiene: ‘Een vrijwilliger gaat om de vier à 
zes weken bij een gezin op huisbezoek, of 
als men het vraagt. Wat we dan vooral 
doen, is luisteren en opschrijven wat de 
mensen zeggen. Als we een schending van 
mensenrechten horen, dan maken we een 
‘signaalblad’ op, bespreken we dat samen, 
en met goedkeuring van het gezin sturen 
we dit door naar de stad of de betreffende 
instantie.’ 

David: ‘De Beweging brengt onze proble-
men onder de aandacht, waardoor meer 
mensen dit opmerken, en soms spontaan 
hun steun aanbieden.’

Tiene: ‘Dit engagement als vrijwilliger bij 
de BMLIK kan je boos maken, maar ook 
blij, bv. als een gezin iets heeft bereikt na 
lang proberen. Je leert ook heel veel over 
solidariteit. De solidariteit is onder men-
sen in armoede veel groter dan bij andere 
mensen. Zij beseffen meer dat zij hetzelfde 
meemaken en elkaar soms nodig hebben. 
Kandidaat-huisbezoekers worden opge-
leid en de werkgroep huisbezoeken verga-
dert om de zes weken voor vorming, uit-
wisseling, bespreking.’

David: ‘Dankzij de vrijwilligers lukt het ons 
ook om de kinderen op kamp te laten gaan. 
Samen met ons zoeken ze naar het aanbod 
dat past in ons budget. Dat doet de kinderen 
én ons veel plezier.’

Interview: Nancy Vereecke
 (*) De mensen op de foto zijn niet Wendy, 
Tiene en David.

In dialoog met mensen in armoede

BMLIK is op zoek naar 
vrijwilligers voor huisbezoeken. 
Heb jij interesse? 
Neem dan contact op met 

Marjolijn Lemahieu, 
vrijwilligersondersteuner
De Beweging van Mensen met een 
Laag Inkomen en Kinderen vzw
Nieuwebosstraat 3
9000 Gent

 ✔ marjolijn.lemahieu@bmlik.be

PROJECT AIRBEZEN: DE RESULTATEN
In heel de provincie Oost-Vlaanderen liep dit voorjaar een uniek project waarbij via 
duizenden aardbeiplantjes de luchtkwaliteit in kaart werd gebracht. De Universiteit 
van Antwerpen is met de bladstalen aan de slag gegaan en nu worden de resultaten 
aan het ruime publiek voorgesteld.

Wil je ook graag weten wat de resultaten zijn van dit project? 
Kom dan langs op één van de regionale infoavonden. Professor Roeland Samson 
geeft toelichting bij het project AIRbezen en het eraan verbonden onderzoek. Hij geeft 
duiding bij de resultaten en beantwoordt uw vragen. De avond wordt afgesloten met 
een gratis drankje voor iedereen. 

-  donderdag 9 november om 19.30 uur in de Parnassuskerk, Oude Houtlei 122 in Gent. 
(volzet)

-  donderdag 16 november om 19.30 uur in Huys te Oudenhove, Kruiswaterplein 1 in 
9620 Zottegem (Sint-Goriks) (volzet)

-  maandag 20 november om 19.30 uur in zaal Nova, Steenweg 92 in Nazareth;
- woensdag 22 november om 19.30 uur in Parochiale zaal De Reep, Fel. Cauwelstraat 

9 in 9500 Geraardsbergen (Nederboelare)
-  dinsdag 28 november om 19.30 uur in Feestzaal De Kring, Patronagiestraat 5  in 

Waarschoot.

 ✔ Inkom is gratis. Iedereen welkom. Wel inschrijven via www.airbezen.be

Een organisatie van beweging.net Midden-Vlaanderen, met de steun van volgende partners:

Om iets te kunnen veranderen in de samenleving zodat mensen in 
armoede meetellen, heb je eerst en vooral een ‘goed luisterend oor’ 
nodig. Om de ander te leren kennen en te begrijpen, aan te voelen in 
welke situatie hij of zij zit en wat dat allemaal teweegbrengt. Daarom 
gaan vrijwilligers van de Gentse ‘Beweging van Mensen met Laag 
Inkomen en Kinderen’ op bezoek bij mensen in armoede,  in een 
poging de binnenkant van armoede te leren kennen. Visie had hierover 
een gesprek met Wendy, David en Tiene.

‘Als de vrijwilligers op huisbezoek komen, luisteren ze naar je en proberen ze, als je 
problemen hebt, samen met jou naar een oplossing te zoeken.’   (*)


