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Behoefte aan de
krantenkop :

We gaan er samen
uitkomen,  ook al
verschillen we van

mening.



Na de oproepen van de afgelopen jaren in het publieke debat " Doe eens normaal" en "Doe 's
lief", zijn we misschien toe aan een oude leer:  Doe 's sociaal.
In het gewone spraakgebruik zal dat waarschijnlijk de indruk wekken dat je iets voor een ander
doet, als jou dat past. Dat kan, maar de Sociale Leer is groter. Het gaat over het Goede
Samenleven en behelst zowel jouw als persoon als maatschappelijke structuren en overheden. 
Het heeft vier elementen, die ik hier nu even vrij vertaal:

Menselijke waardigheid Het organiseren van systemen en menselijke relaties daarin die
mensen heel houden of de heelheid herstellen als die beschadigd is. Kijk naar de
toeslagenaffaire. daar is nog wat in te doen.
Solidariteit Dit kennen we als dat de sterken zich verbinden met hen die dat (nu) niet zijn. In
die verbinding laten de 'kunners' zich raken   en informeren door 'niet-kunners", tijdelijk of
langdurig. Zij gaan samen aan de slag de situatie te verbeteren. Zo ben jij misschien
mantelzorger voor iemand en is er weer een andere vrijwilliger die zich inzet om jouw buurt
meer leefbaar te maken. Ieder zet specifiek zijn kwaliteiten in.
Subsidiariteit Oplossingen en verantwoordelijkheden worden zo dicht mogelijk bij de direct
belanghebbende gezocht. Het is het oppassen voor overheden die universele oplossingen
zoeken voor problemen, maar speuren antwoorden in de context van de buurt, de groep, het
individu.
Bonum commune Het bewaken   en bewaren van de kwaliteit van de samenleving waarin
iedereen een plaats heeft en ook het gemeenschappelijk belang gewogen wordt, in plaats
van ieders private belang. Misschien denk je dat je bij een eventuele besmetting met het
coronavirus daar weinig ongemak van zult hebben en zie je op tegen het gedoe van de prik.
Toch laat je je vaccineren, omdat je wilt bijdragen aan het opgang komen van weer gewoon
omgaan met elkaar.

Thijs Caspers beschrijft de praktijk van de Sociale Leer mooi in Proeven van Goed Samenleven.

Vorig jaar heeft De Vonk haar 45-jarig bestaan geruisloos voorbij laten gaan. Het was geen jaar
van feesten. We hebben wél Sociaal gedaan, met een hoofdletter.    Steeds houden we onze
initiatieven en activiteiten tegen het licht van deze vier ankers.  Noem het onze identiteit.
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Verdiepende training
Handen en voeten aan de belevingsscenario’s
In de Verdiepende training oefen je hoe Armoedebelevingstheorie in jouw praktijk
wérkt. Motiverende gespreksvoering is een goede aanvulling en verdient een verfijning
aan de hand van de belevingsscenario’s. Hierdoor kan je beter maatwerk leveren. De
Vonk en (indien gewenst) een ervaren trainingsactrice begeleiden je hierbij. Dit kan
ook online, is gebleken afgelopen november. Meer informatie vind je hier. Uiteraard
ook ‘in-company’!

De Vonk heeft de samenwerking gezocht en gevonden om het onderwerp Scholen en
Armoede aan te kaarten. Dit leverde een interessante online kenniskring op. Deze is hier
terug te luisteren. De Vonk geeft daarin informatie hoe geldgebrek in gezinnen is te
signaleren. Kinderarmoede kan worden aangepakt als scholen in staat zijn om te
signaleren en het gesprek erover respectvol aan te gaan.

SignaLEREN kinderarmoede

https://de-vonk.nu/wp-content/uploads/2020/09/Verdiepende-training-Armoede-onder-de-Loep.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=S0B3ArdxVts&feature=youtu.be


SchuldenVrijMaatje
Nu zoveel mensen financieel in de knel gekomen zijn, zijn er in de gemeente Tilburg
dringend nog meer Maatjes nodig die hen bijstaan in deze spannende situatie.
Iets voor jou? Volgens de huidige maatjes is het een voorrecht om op deze persoonlijke
manier iets te kunnen betekenen voor iemand.
Na een training word je voor een jaar ingezet om aanvullend op het traject van
Schuldhulpverlening iemand vaardigheden te oefenen om met heel weinig geld rond te
komen en geen nieuwe schulden te maken. Sommigen kunnen dat juist al goed en hebben
een luisterend oor nodig om alles wat hen is overkomen in perspectief te kunnen plaatsen
en niet moedeloos te worden.
Nogmaals: het is een wederzijds groeiproces waar je veel plezier aan kunt beleven.
Iets voor jou? Wil je meer weten?
secretariaat@de-vonk.nu 

Benieuwd naar ons jaarverslag?
Klik hier 

Groeten van Karin van Leeuwen, Bettine Arink en Marja Wittenbols

https://de-vonk.nu/wp-content/uploads/2021/01/Jaarverslag-De-Vonk-2020-.pdf

