
In Vlaanderen groeit een op de vijf kinderen op in 
armoede.  De kans is redelijk groot dat er in jouw 
Chirogroep kinderen zijn die het thuis financieel niet 
zo gemakkelijk hebben.  Voor sommige ouders is het 
bijvoorbeeld niet vanzelfsprekend om elke week een 

euro mee te geven voor een vieruurtje of vijf euro 
neer te leggen om te gaan schaatsen.  Zeker ouders 
die het moeilijk hebben om rond te komen, laten 
zich weleens afschrikken door de kosten die Chiro 
met zich meebrengt.

CONCRETE TIPS 
✚✚ Hou je Chirojaar goedkoop.  Inschrijvingsgeld, 

de aankoop van Chirokleren, een uitstapje naar 
zee, meegaan op kamp, enz.: de kosten stapelen 
zich gemakkelijk op.  Het gaat misschien telkens 
maar over een klein bedrag, maar vele kleintjes 
maken een groot.  Hou er rekening mee dat vijf 
euro niet voor iedereen weinig geld is.
✚➜ Misschien hebben jullie zelf wat reserve in de 

kas om bij te dragen bij kleine kosten?  Door 
voor iedereen de kosten laag te houden, wordt 
niemand geviseerd.
✚➜ Om ouders aan het begin van het jaar 

een idee te geven van wat een Chirojaar 
hen zal kosten, kun je werken met een 
maximumfactuur: een bedrag waar jullie 
als Chirogroep niet boven gaan.  Lijst alle 
extra kosten op die bij Chiro komen kijken, 
zodat jullie een richtbedrag kunnen bepalen.  
Informeer ouders over dat bedrag.
✚➜ Hou rekening met de onzichtbare kosten 

van een Chirojaar.  Om te zwemmen heb je 
een zwembroek nodig, op weekend heeft 
iedereen een veldbed en een slaapzak bij, enz.  
Ook die kosten zijn niet voor iedereen evident. 
Jullie kunnen die onzichtbare kosten 
opvangen door bijvoorbeeld met je 
Chirogroep een aantal slaapzakken en 
veldbedden aan te kopen.  Die kun je uitlenen 
aan kinderen die dat zelf niet hebben.

✚✚ Communiceer duidelijk met ouders over de 
financiële kant van jullie Chirowerking en laat hen 
weten welke oplossingen er zijn als ze moeite 
hebben om dingen te betalen.
✚➜ Zet in jullie infoboekje informatie over 

mogelijke kortingen, bv. korting op het 
kampgeld als er meer dan twee kinderen per 
gezin mee op kamp gaan.
✚➜ Zorg voor een vaste contactpersoon bij wie 

ouders terechtkunnen met vragen.
✚➜ Leg tijdens een huisbezoek uit dat jullie 

mee willen nadenken over oplossingen voor 
eventuele betaalmoeilijkheden.
✚➜ Zorg ervoor dat je niemand stigmatiseert.  

Vermeld op alle briefjes voor activiteiten 
die geld kosten dat je de leiding kunt 
aanspreken als het niet lukt om het te 
betalen of zorg ervoor dat iedereen op het 
inschrijvingsformulier kan aanduiden dat ze 
graag gebruikmaken van het sociaal tarief.

✚✚ Sparen voor het kamp. Als je het kampgeld in 
één keer moet kunnen dokken, is dat een serieus 
bedrag.  Geef de kinderen de kans om elke 
maand te sparen voor hun kamp.  De kost wordt 
dan net iets draaglijker.

✚✚ En wie gaat dat betalen? Zodra je vangnetten 
gaat zoeken om de financiële last te verlichten, 
komt al snel de vraag waar het geld dan vandaan 
moet komen.  Idealiter vinden jullie binnen 
je eigen Chirogroep oplossingen.  Anders 
kunnen jullie bij instellingen zoals het OCMW 
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of ziekenfonds terecht.  En als de financiële 
ondersteuning van je leden je Chirogroep echt 
op haar financiële grenzen doet stoten, is er nog 
altijd het Solidariteitsfonds van de Chiro.  Je 
groep kan via het Solidariteitsfonds een bijdrage 
tot € 1250 krijgen.  Meer info daarover op  
chiro.be/solidariteitsfonds.

✚✚ Zorg voor een veilige omgeving waarin 
iedereen zichzelf kan zijn.  Kinderen en jongeren 
die opgroeien in armoede voelen zich vaak 
persoonlijk en maatschappelijk onveilig en 
onzeker.  Het is fijn als die kinderen tijdens 
de Chironamiddag hun zorgen even opzij 

kunnen zetten en zich niet moeten aanpassen 
aan maatschappelijke normen. Jullie kunnen 
bijvoorbeeld op de leidingskring discussiëren 
over het dragen van Chirokleren.  Is het nodig 
dat iedereen elke zondag in volledig uniform 
komt opdagen?  Van top tot teen in Chirokleren 
gekleed gaan kost veel geld en kan ervoor 
zorgen dat kinderen van wie de ouders dat 
niet kunnen betalen zich niet welkom voelen.  
Misschien kunnen jullie werken met een 
tweedehandssysteem?  Of misschien kiezen jullie 
ervoor om enkel het Chiro-T-shirt verplicht te 
maken?  Stof voor discussie!

TIJDENS DE CHIRONAMIDDAG
Zonder dat je het zelf beseft, duiken er in jullie Chironamiddag 
drempels op die het voor kinderen en jongeren in armoede 
minder evident maken om mee te spelen.  Als je met de 
onderstaande dingen rekening houdt, zijn jullie wel al een heel 
eind goed op weg.

DOEL
Speel eens een spel dat een thema als armoede 
bespreekbaar maakt.  ‘Kanske’ is een spel voor tito’s, 
keti’s en aspi’s over dromen over de toekomst.   
Je kunt het met je Chirogroep gratis bestellen via 
chiro.be/kanske.

INKLEDING
Je verkleden is fijn.  Een ouderwetse jogging, witte 
sportschoenen, een blik cola ‘van den Aldi’ in de 
hand: je bent de perfect marginale Johnny voor het 
thematoneel.  Maar Tomas schaamt zich, natuurlijk, 
want iedereen ziet eruit als zijn vader wanneer die 
hem ‘s avonds komt halen.  Ook de vader van Tomas 
voelt zich belachelijk gemaakt.  Sindsdien komt 
Tomas niet meer naar de Chiro.

TERREIN
Niets is zo leuk als op verplaatsing spelen en het is 
gemakkelijk om dan meteen daar af te spreken.  Voor 
de ouders van Fatma telkens een hele klus omdat ze 
geen wagen hebben.  Daarom maakt de leiding altijd 
een carpoolplan zodat niemand zelf hoeft te zoeken 
naar vervoer.

MATERIAAL
Op het briefje voor de volgende Chirozondag stond: 
“Neem allemaal een wit T-shirt mee dat kapot mag.”  
Valerie durft dat briefje niet te tonen aan haar ouders 
omdat ze weet dat het niet evident is voor hen om 
dat T-shirt te voorzien.  Valerie blijft de volgende 
zondag gewoon thuis. Daarom voorzien jullie zelf 
een paar reserve-T-shirts voor die kinderen die er 
geen mee hebben.

AANPASSEN
De bovenstaande situaties kun je vermijden.  Mocht 
je ervan uitgaan dat er in jouw groep geen armoede 
is, weet dan dat armoede niet altijd zichtbaar is.  
Praten over hun financiële problemen is voor veel 
ouders en kinderen immers nog taboe.

MEER WETEN?
UITDEMARGE.BE 
Uit De Marge ijvert voor de rechten van 
maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren.  
De organisatie geeft advies, begeleiding en vorming 
over dat thema.

LEJO.BE
Lejo vzw bereikt vooral jongeren uit de bijzondere 
jeugdbijstand en leerjongeren uit het deeltijds 
onderwijs.  Ze hebben een wekelijkse werking en 
organiseren kampen.  Je kunt bij hen aankloppen 
voor een samenwerkingsproject.

WELZIJNSZORG.BE 
Welzijnszorg brengt je in contact met mensen die 
je meer info kunnen geven over het thema of met 
organisaties waarmee je een samenwerking kunt 
aangaan.

AANSPREEKPUNT DIVERSITEIT  
VAN CHIROJEUGD VLAANDEREN
Ook bij het e-loket van de Chiro kun je terecht met je 
vragen.  Ze komen aan bij de diversiteitsmedewerker 
of de commissie Diversiteit, die ze zo snel mogelijk 
beantwoorden.  Te vinden via chiro.be/eloket of 
diversiteit@chiro.be.


