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Armen en kerken voelen de pijn van de recessie

Om de hoek van

Wall Street
wordt soep uitgedeeld
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Steeds meer Amerikanen zakken weg in armoede. Bij gebrek aan 
een goed sociaal vangnet vallen ze in de schoot van de kerk en 
particuliere liefdadigheid. Nu de fi nanciële crisis overslaat op de 
economie komen de grenzen van de geprivatiseerde armenzorg 
snel in zicht. Een bericht vanuit schreeuwend rijk en schrijnend 
arm New York.
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Ondanks alles hoor je Frederick Parker niet 
klagen. “Op sommige dagen zit het mee. Dan doet 
mijn been weinig pijn, kan ik mijn truck besturen en 
geld verdienen. Soms doet mijn been wel pijn en moet 
ik ander werk zoeken. Alleen jammer dat dat werk er 
niet meer is.”
Sinds kort is Parker (49) aangewezen op een uitkering, 
maar ook daarmee kan hij zijn maag niet vullen. Het 
geld gaat op aan huur en medicijnen. Hij krijgt ook 
voedselbonnen, maar gezond eten is duur. Vanwege 
de hoge vastgoed- en grondprijzen zijn de meeste 
supermarkten verdwenen uit zijn achterstandswijk, 
Bedford-Stuyvesant in Brooklyn, New York. Een gang 
naar de voedselbank van St. John’s Bread and Life – 
motto: feeding body, mind and spirit – is de enige optie 
die hem rest.
Parker is deel van een groeiend leger van inmiddels 36 
miljoen Amerikanen (één op de zes) dat bij gebrek aan 
een goed sociaal vangnet een beroep doet op particu-
liere liefdadigheid. En het zijn al lang niet meer alleen 
de dak- en werklozen die voor hulp aankloppen, zegt 
directeur Anthony Butler van Bread and Life. “We zien 
gezinnen uit de lagere middenklasse waarvan beide 
ouders werken, maar niet meer genoeg verdienen. We 
zien mensen die hun baan zijn kwijtgeraakt en hun 
eten niet kunnen betalen. We zien invaliden en chro-
nisch zieken die moeten kiezen tussen medicijnen of 
een maaltijd. En vooral zien we een enorme groei van 
het aantal senioren dat een beroep op ons doet.”

Verontrustend 
De afgelopen zes maanden klopte een kwart meer 
mensen bij Bread and Life aan voor hulp dan vorig jaar 
in dezelfde periode. Dit jaar verdeelt de van oorsprong 
katholieke liefdadigheidsinstantie zeker 300.000 maal-
tijden en vvoedselpakketten. 
En deze voedselbank is nog maar één van de vele die de 
groeiende vraag voelt. Vorige maand is een onderzoek 
gehouden onder de 1.200 voedselbanken en gaarkeu-
kens van New York City en de bevindingen zijn alar-
merend. Negen op de tien respondenten zeggen een 
‘zeer grote’ toename te zien van hulpbehoevenden. 
Meer dan de helft verzorgt steeds vaker maaltijden aan 
werkende New Yorkers. Driekwart geeft echter ook te 
kennen dat ze minder geld krijgt van de overheid en 
steeds vaker ‘nee’ moet verkopen. 
Ook uit andere delen van het land klinken verontrus-
tende geluiden. Enkele organisaties zeggen inmid-
dels ook al onderwijzers en verplegend personeel te 
ondersteunen met voedselpakketten. Joodse organi-
saties klagen over de hoge prijzen voor koosjer eten, 
vooral vlees en zuivel. In een aantal dunbevolkte 
landelijke gebieden is er geen supermarkt of winkel 

meer te bekennen en zijn de bewoners aangewezen op 
voedselhulp.
Belangenorganisaties als de New York City Coalition 
Against Hunger vragen zich dan ook hardop af wan-
neer de armen een ‘bailout’ kunnen verwachten, 
grootschalige regeringshulp, in navolging van de grote 
fi nanciële instellingen op Wall Street. De kans daarop 
is vooralsnog niet zo groot, denkt Butler. De Ameri-

kaanse behandeling van armen wordt volgens hem 
nog steeds beïnvloed door het adagium van de eerste 
calvinistische blanke bewoners, de Pilgrim Fathers, na-
melijk dat armoede voortkomt uit zonde. “Wie werkt, 
kan de Amerikaanse droom vervullen, zegt men. Wie 
arm is, zal dus wel lui zijn, is het logische vervolg van 
deze opvatting. Dat is complete onzin, maar het lijkt 
een onuitroeibaar idee.” 

Uit de hemel
Ook Alexandra Yannias, activist van de overkoepe-
lende oranisatie Interfaith Voices Against Hunger, ziet 
dat de overheid zich almaar verder terugtrekt. Ze zit in 
haar rommelige kantoor met oude meubelen, ironisch 
genoeg om de hoek bij Wall Street waar de afgelopen 
jaren miljarden werden verdiend, en verdampten. Ze 
rekent uit dat tegenwoordig bijna tachtig procent van 
de liefdadigheid en voedselhulp door religieuze orga-
nisaties wordt bekostigd en uitgevoerd. 
De overheid heeft volgens haar genoeg middelen om 
honger te bestrijden en iedereen toegang te geven tot 
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Frederick Parker is aangewezen op een uitkering en 
voedselbonnen. ][ foto’s Nienke Atteveldt

De 38-jarige LaShawn kan met een speciale creditcard 
inloggen op een digitaal systeem waarmee ze bij de 
voedselbank kan shoppen.
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Volgens de Pilgrim Fathers 
          komt armoede voort uit zonde



1414

reportage ][

[ 9 januari 2009 ]1414

basale voorzieningen. “Maar in de praktijk komt het 
op de schouders van de kerken neer. De laatste jaren 
heeft president Bush veel hulp toegezegd, die via reli-
gieuze organisaties zou worden verdeeld. We wachten 
echter nog steeds op dat geld. Misschien denkt Bush dat 
het voedsel zo uit de hemel komt vallen”, smaalt ze. 
De meeste parochies, gemeenten, synagogen en 
moskeeën geven met liefde hulp, zegt Yannias, maar 
voor de armen is het huidige systeem niet goed. “Het 
is dweilen met de kraan open. De structurele oorzaken 
van armoede worden nu niet aangepakt: hoge huren 

en andere kosten van levensonderhoud, gebrek aan 
een betaalbare ziektekostenverzekering, het ontbreken 
van een fatsoenlijk minimumloon of uitkeringen waar 
mensen echt van rond kunnen komen.” Reikhalzend 
wordt naar de nieuwe regering van Obama uitgekeken. 
Hij kreeg vroeger ook voedselhulp en zal zich dus beter 
kunnen inleven in het lot der armen. Maar al te hard 
hopen durft niemand.
En de tijd dringt. Nu de fi nanciële crisis de echte eco-

nomie aansteekt, merkt Yannias dat de rek eruit raakt. 
Zeker de kleine initiatieven, van kerken die de donaties 
van zondag gebruiken om op maandag kleding en 
voedsel te kopen, zitten om geld verlegen. Een grote 
welzijnsorganisatie die 150.000 arme joden in de stad 
helpt en velen daarbuiten, heeft onlangs een groot deel 
van zijn personeel moeten ontslaan. En als er ergens 
een gaarkeuken zijn deuren sluit, kloppen de behoefti-

gen gewoon bij een ander aan. Om maar te zeggen: het 
probleem gaat niet weg. Het verplaatst zich. 

Zenuwslopend
Directeur Butler van Bread and Life is het tot nu toe 
nog gelukt om voldoende fondsen te krijgen, maar dat 
kwam mede door Thanksgiving en Kerstmis: feestdagen 
die de portemonnees van donoren wel open krijgen. 
Daarnaast heeft zijn organisatie in haar 26-jarig be-
staan een goede relatie opgebouwd met een aantal zeer 
rijke weldoeners. “Ik vrees echter voor januari, als de 
gulle sfeer verdwijnt. We krijgen slechts tien procent 
van ons budget van de overheid. De rest komt van 
particulieren. Ik heb er een dagtaak aan om de fi nan-
ciële stroom op gang te houden en dat wordt steeds 
zenuwslopender.”
Desondanks is Bread and Life een schoolvoorbeeld 
van hoe professioneel de particuliere armenzorg zich 
kan ontwikkelen. Het kraakverse gebouw is van alle 
gemakken voorzien. De voedselbank heeft zich ont-
wikkeld tot een complete sociale dienst met meer dan 
twintig medewerkers die door de kerk betaald worden. 
De dienstverlening is high-tech: nergens komt papier 
meer aan de pas, zodat Butler zijn donoren continu 
presentaties op sheets kan voorschotelen.

Zielenheil 
De bezoekers kunnen er terecht voor een keur aan 
diensten. Neem LaShawn, een 38-jarige Afro-Ameri-
kaanse vrouw die sinds ongeveer vijf maanden staat 
ingeschreven. Ze heeft net als de meeste bezoekers 
grote problemen: zes kinderen van zichzelf met een 
zevende op komst. Haar huidige vriend heeft ook nog 
eens zeven kinderen. Werk kan ze niet vinden. 

Arme Amerikanen
Een groeiend aantal Amerikanen zakt de laatste jaren door 
de armoedegrens. Ruim 36 miljoen mensen, 15 procent 
van de bevolking, houden niet genoeg geld over om in hun 
eigen voedsel te voorzien en hebben een besteedbaar inko-
men van minder dan 7500 euro per jaar voor een alleen-
staande en 16.300 euro voor een gezin van vier. Vijftien 
miljoen Amerikanen moeten het met minder dan de helft 
daarvan doen. In New York leeft 1,5 (van de acht) miljoen 
onder de armoedegrens: bijna een op de zes New Yorkers. 
Tienduizenden illegalen zijn in dit cijfer niet opgenomen. 
Een invaliditeitsuitkering bedraagt ongeveer 460 euro per 
maand; een werkloosheidsuitkering iets meer dan honderd 
euro per week. Ter vergelijking: woonruimte in New York 
begint vaak pas bij 750 euro per maand. 

       Bijna tachtig procent van de liefdadigheid 
wordt door religieuze organisaties verleend

De eetzaal van voedselbank Bread and Life, een schoolvoorbeeld van professionele particuliere armenzorg.
De voedselbank heeft zich ontwikkeld tot een complete sociale dienst met meer dan 

twintig door de kerk betaalde medewerkers.
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De kranten schrijven altijd al-
leen maar over rampen en ongeluk-
ken, nooit staat er eens goed nieuws 
in, mopperen mensen vaak. Goed 
nieuws is zeker geen nieuws, zeg-
gen ze er nog bitter achteraan. 
Het is iets om te bestrijden: het 
woord ‘meevaller’ staat bijzonder 
graag in de krant (een zuiver eco-
nomisch woord, het betekent dat 
ergens geld gevonden is) en dingen 
als prijzen die toegekend zijn, het 
verschijnen van nieuwe fi lms en boeken kun je toch ook 
gerust goed nieuws noemen. 
En dan nog, dacht ik altijd, het feit dat iets de moeite van 
het vertellen waard is, betekent nog niet per se dat het 
slecht nieuws is, er zijn allerlei dingen die we gewoon 
willen weten.
Maar het laatste half jaar ben ik of reusachtig veel pes-
simistischer, zuurder en somberder geworden of er staat 
inderdaad voornamelijk nog slecht nieuws in de krant. De 
toekomst, altijd iets om met belangstelling naar uit te zien, 
lijkt in toenemende mate iets om angstig voor te zijn. Wat 
blijft er over van de wereld zoals we die kennen?
Een pathetische vraag, ik geef het toe. Maar ik stel hem in 
gedachten opmerkelijk vaak. Een half uurtje door de krant 
bladeren, levert informatie op over zorginstellingen die 
door de kredietcrisis hun rekeningen en zelfs hun salaris-
sen niet of amper kunnen betalen, berichten over de hoge 
terrorismedreiging (geen onzin, denk aan Mumbai), over 
smeltende gletsjers en halfslachtige milieumaatregelen 
(we dreigen straks te verdrinken maar de kraan mag ik niet 
opendraaien wegens waterverspilling), kindsoldaten die 
over verkrachtingen praten, hoge militairen die tot geno-
cide aanzetten, 580 kilometer fi le, landschapsbescherming 
die geen enkele prioriteit heeft bij gemeenten – hou op! 
Hou alsjeblieft op!
Het was altijd mijn overtuiging dat je zelf kiest door welk 
nieuws je je laat beïnvloeden. Nu vind ik dat een rare luxe-
overtuiging alleen geschikt voor mensen die nergens door 
geraakt worden. Mensen schrijven me: denk zelf na, je 
hebt je leven in eigen hand, beslis wat jij belangrijk vindt. 
Bwagh. In je leven in eigen hand hebben, heb ik nooit 
geloofd. 
Wat nu? Met een gezicht van drie meter lang de komende 
jaren tegemoet? Dat zal die jaren niet beter maken. 
Ineens denk ik aan de dichter Bert Schierbeek. Hij had zijn 
heup gebroken en moest met een stok lopen. Iemand 
vroeg: “Vind je het niet heel vervelend, die stok?” Hij ant-
woordde: “Dan loop je niet alleen met een stok, dan ben 
je ook nog chagrijnig.” 

 [column]  Marjoleine de Vos

Slecht nieuws
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Als ze binnen komt, logt ze met een speciale creditcard 
in op een digitaal systeem waarmee ze bij de voedsel-
bank kan shoppen. Haar grote gezin krijgt veel digitale 
punten. Gezond voedsel kost weinig. Vet en ongezond 
voedsel veel. Ze laat snoep en macaroni-cheese liggen en 
koopt vandaag andere pasta. In de grote voorraadka-
mer rolt een bonnetje uit een machine en worden haar 
spullen verzameld door vrijwilligers. Even later krijgt ze 
een pakket mee waarmee ze haar familie drie dagen kan 
voeden. Voor Kerst krijgen haar kinderen ook nog een 
cadeautje.
Als ze wil kan ze ook nog naar de cubicles (hokjes), de 
kleine kantoortjes boven in het licht geverfde gebouw. 
Langs een advocaat om haar juridische problemen op te 
lossen. Of langs een praatgroep voor vrouwen. Sollicita-
tieles volgen. Met iemand praten over schuldsanering. 
Ook kan ze een cursus groenten koken volgen in een 
demonstratiekeuken. Sommige vrouwen hebben nooit 
geleerd om verse groenten te bereiden. 
Butler is trots op zijn gebouw en trots op de fi losofi e 
die erachter steekt. De meeste kerken, synagogen en 
moskeeën doen niet aan evangeliseren en dat geldt ook 
voor Bread and Life. Er is een kapel waar bezoekers zich 
even kunnen terugtrekken en aan het hectische stads-
leven ontsnappen. Maar men hoeft niet katholiek te 

zijn. “We volgen de fi losofi e van de heilige Vincentius a 
Paulo. Zorg voor de armen is een dure plicht en die zorg 
is niet voor hun zielenheil, maar voor het onze. Hij zei 
immers: ‘Christus vind je in het gezicht van de arme’.” 
Het gezicht van Frederick Parker vrolijkt op als hij zijn 
blauwe tasje met etenswaar krijgt. Appelmoes, smac, 
ontbijtgranen, genoeg voor negen maaltijden. Hij zegt 
ontzettend blij te zijn met de inzet van de kerk, dat ze 
goede dingen doen in een harde stad. Daarna hinkt 
hij weg in de richting van de eetzaal om nog even een 
warme lunch mee te pakken. [<]


