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om op te schrijven wat je hebben moet.
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Voorwoord
(1e druk:)

Voor u ligt een boekje met vele nuttige tips en mogelijkheden, 

alsmede een meedenken met hen die moeten leven van een 

minimaal inkomen.

Armoede is onaanvaardbaar en een onrecht dat bestreden moet 

worden.

De erkenning voor “armen” om als volwaardig medemens in de 

samenleving mee te tellen is een verantwoordelijkheid voor 

iedereen.

Het is een feit, dat we thans te maken hebben met een snel 

groeiende armoede. Voedselbanken, financiële hulp van 

fondsen, hulp van kerken etc. zijn een noodzaak geworden. Het 

gevaar hiervan is dat de politieke en maatschappelijke inzet zo 

buiten schot komt te staan, tekortschietend beleid wordt zo 

gerechtvaardigd en als normaal beschouwd.

Daarom is dit boekje van grote waarde, het geeft een gevoel van 

solidariteit, meedenken met uw zorgen.

Lees het, en gebruik dat wat juist voor u een handvat kan zijn.

U mag ervaren, dat er, ondanks alles, zeer vele mensen zijn die 

met u mee willen denken.

Ik hoop dat dit boekje voor u een uitkomst mag zijn.

Het was voor mij een eer om een voorwoord te mogen schrijven.

VAN HARTE AANBEVOLEN.

 

Corry Ruiter-de Rooij, 

sociaal medewerkster (vrijw.) bij de armoedebestrijding vanuit de Stichting 

Omzien Naar Elkaar (ONE).   

(In 2005, tijdens de eerste druk van deze uitgave)


