
Conclusies:	  enquête	  Kinderen	  Goedgekeurd	  (armoede	  en	  vluchtelingen)	  
	  
Er	  hebben	  in	  totaal	  50	  scholen	  deelgenomen	  aan	  deze	  enquête.	  Dit	  gaat	  om	  een	  3000-‐tal	  
leerlingen.	  	  
	  
1. Kennis	  van	  het	  woord	  vluchteling:	  

-‐ 64,6%	  weten	  vrij	  goed	  uit	  te	  leggen	  wat	  een	  vluchteling	  is.	  Zij	  spreken	  gemiddeld	  
over	  mensen	  die	  omwille	  van	  oorlog	  of	  gevaar	  uit	  hun	  land	  moeten	  vluchten.	  

-‐ 9%	  kunnen	  hier	  niet	  op	  antwoorden	  of	  geven	  een	  totaal	  verkeerd	  antwoord.	  
-‐ 26,4%	  spreken	  enkel	  over	  weggaan	  uit	  een	  land,	  sommigen	  noemen	  hier	  ook	  het	  

woord	  vakantie	  bij.	  
2. Kennis	  van	  het	  woord	  asiel:	  Volgens	  mij	  is	  de	  vraag	  wat	  verkeerd	  geformuleerd.	  De	  

antwoorden	  kunnen	  twee	  kanten	  opgaan,	  enerzijds	  het	  gebouw	  waar	  vluchtelingen	  
worden	  opgevangen,	  anderzijds	  de	  formaliteiten	  die	  ermee	  samenhangen.	  
-‐ 55,55%	  hebben	  het	  over	  de	  opvang	  en	  de	  verzorging	  van	  de	  vluchtelingen.	  Voor	  

een	  kind	  lijkt	  me	  dit	  ook	  een	  normaal	  antwoord.	  
-‐ 36,2%	  kunnen	  geen	  antwoord	  geven	  op	  deze	  vraag	  of	  zitten	  er	  compleet	  naast	  

met	  hun	  antwoord.	  
-‐ 8,2%	  geven	  een	  twijfelachtig	  antwoord	  als	  “dat	  is	  een	  huis”	  

3. kennis	  van	  het	  woord	  armoede.	  
-‐ 62,5%	  geven	  een	  correct	  antwoord	  waarin	  ze	  omschrijven	  dat	  het	  mensen	  zijn	  

die	  te	  weinig	  van	  allerlei	  dingen	  hebben,	  meestal	  noemen	  de	  kinderen,	  geld,	  eten	  
en	  woning.	  

-‐ 33,7%	  kunnen	  geen	  antwoord	  geven	  op	  deze	  vraag	  of	  antwoorden	  verkeerd.	  
-‐ 3,7%	  zeggen	  gewoon	  dat	  het	  arme	  mensen	  zijn,	  waarmee	  ze	  weinig	  tot	  niets	  

zeggen	  over	  de	  inhoud	  van	  het	  woord	  en	  niet	  meteen	  te	  achterhalen	  is	  of	  ze	  de	  
betekenis	  kennen.	  

De	  meeste	  kinderen	  weten	  vrijwel	  goed	  te	  omschrijven	  wat	  vluchtelingen,	  armoede	  
en	  asiel	  betekenen.	  	  

4. De	  oorzaak	  van	  armoede:	  
-‐ 27,1%	  noemen	  geld	  
-‐ 28,4%	  noemen	  werk	  
-‐ 5,7%	  noemen	  een	  combinatie	  van	  geld	  en	  werk	  
-‐ 61,3%	  geven	  als	  oorzaak	  voor	  de	  armoede	  geld	  en	  werk.	  Vorige	  3	  opgeteld!!!	  
-‐ 9,5%	  noemen	  wonen	  in	  een	  arm	  land	  
-‐ 11,5%	  noemen	  oorlog	  
-‐ 16,9	  geeft	  geen	  antwoord	  
-‐ 0,4%	  noemt	  geen	  onderwijs	  
-‐ 0,4%	  noemt	  te	  veel	  kinderen	  

5. De	  emotionele	  beleving	  rond	  armoede:	  
-‐ 46,9%	  noemen	  een	  gebrek	  aan	  eten	  
-‐ 1,64%	  noemen	  kleding	  
-‐ 7,8%	  noemen	  eten	  en	  kleding	  
-‐ 10,2%	  noemen	  woning	  
-‐ 13,6%	  noemen	  woning	  en	  eten	  
-‐ 8,2%	  noemen	  geldgebrek	  
-‐ 2,8%	  noemen	  woning	  en	  geld	  
-‐ 1,2%	  noemen	  gebrek	  aan	  onderwijs	  
-‐ 7,4%	  geven	  geen	  antwoord	  



Kinderen	  noemen	  algemeen	  gebrek	  aan	  geld	  en	  werk	  als	  oorzaak	  van	  armoede	  en	  
zouden	  het	  zelf	  enorm	  erg	  vinden	  om	  honger	  te	  lijden.	  

6. Hoe	  kunnen	  arme	  mensen	  hun	  problemen	  zelf	  oplossen?	  
-‐ 46%	  noemen	  werken.	  
-‐ 18,9%	  kunnen	  hier	  niet	  op	  antwoorden	  
-‐ 2,5%	  noemen	  familie	  
-‐ 2%	  noemen	  de	  regering	  
-‐ 3,3%	  noemen	  sparen	  
-‐ 12,3%	  noemen	  bedelen	  
-‐ 0,8%	  noemen	  op	  straat	  leven	  
-‐ 7%	  noemen	  vluchten	  
-‐ 0,8%	  noemen	  bidden	  
-‐ 0,8%	  noemen	  huis	  zoeken	  

7. hoe	  arme	  mensen	  helpen?	  
-‐ 51,8%	  hebben	  het	  over	  helpen	  met	  geld	  
-‐ 6,5%	  hebben	  het	  over	  eten	  geven	  
-‐ 2%	  zouden	  logement	  geven	  
-‐ 6%	  geven	  geen	  antwoord	  op	  de	  vraag	  
-‐ 10,7%	  maken	  de	  combinatie	  tussen	  eten	  en	  geld	  
-‐ 8,2%	  zouden	  kleren	  en	  andere	  spullen	  geven	  
-‐ 2%	  hebben	  het	  over	  werk	  aanbieden	  
-‐ 9,5%	  hebben	  het	  over	  een	  combinatie	  van	  eten/kleding/geld	  
-‐ 72%	  samengeteld	  spreken	  over	  geld.	  Samen	  genomen!!!!!!	  

Ze	  vinden	  algemeen	  dat	  arme	  mensen	  moeten	  zorgen	  dat	  ze	  werken	  om	  uit	  de	  
problemen	  te	  raken.	  Geld	  noemen	  ze	  als	  factor	  die	  helpt	  om	  deze	  mensen	  te	  
helpen.	  Betekent	  dit	  dat	  kinderen	  duidelijk	  weten	  dat	  geld	  de	  wereld	  doet	  
draaien?	  Waarschijnlijk	  wel.	  

8. De	  oorzaak	  van	  de	  vluchtelingen.	  
-‐ 88,5%/243	  noemen	  oorlog	  als	  oorzaak.	  
-‐ 2%	  geven	  geen	  antwoord.	  
-‐ De	  andere	  kinderen	  noem	  eten,	  geld,	  discriminatie,	  armoede,	  veiligheid,	  politie,	  

rampen.	  
9. De	  oorzaak	  van	  de	  vluchtelingen	  die	  naar	  België	  komen.	  

-‐ 14%	  zeggen	  dat	  het	  is	  omdat	  België	  een	  rijk	  land	  is.	  
-‐ 15,6%	  kunnen	  hier	  niet	  op	  antwoorden.	  
-‐ 4,5%	  zeggen	  dat	  die	  mensen	  hier	  een	  huis	  zoeken.	  
-‐ 43,6%	  zeggen	  dat	  het	  is	  omdat	  er	  in	  België	  geen	  oorlog	  is.	  
-‐ 1,6%	  zeggen	  dat	  ze	  komen	  werk	  zoeken.	  
-‐ 5,7%	  zeggen	  dat	  het	  is	  omdat	  België	  een	  leuk	  land	  is.	  
-‐ 1,2%	  zeggen	  dat	  het	  is	  omdat	  België	  dichtbij	  is.	  
-‐ 5,7%	  zeggen	  dat	  die	  mensen	  hier	  een	  nieuw	  leven	  willen	  beginnen.	  
-‐ 0,8%	  zeggen	  dat	  ze	  hulp	  komen	  zoeken.	  
-‐ 0,8%+	  zeggen	  dat	  ze	  voor	  de	  veiligheid	  komen.	  

Als	  oorzaak	  van	  het	  vluchtelingenprobleem	  noemen	  de	  meeste	  kinderen	  de	  
oorlog	  op.	  Vermoedelijk	  is	  dit	  beïnvloed	  door	  de	  media	  die	  daar	  sterk	  over	  
berichten	  de	  laatste	  periode.	  Zo	  spreken	  ook	  een	  ruim	  aantal	  kinderen	  over	  het	  
geboren	  worden	  in	  arme	  landen	  als	  oorzaak	  van	  de	  vluchtelingen.	  Naar	  België	  
komen	  lijkt	  hen	  logisch	  omdat	  hier	  geen	  oorlog	  heerst.	  Een	  vrij	  groot	  aantal	  
kinderen	  zegt	  ook	  dat	  België	  een	  rijk	  land	  is.	  



10. 	  Mogen	  de	  vluchtelingen	  in	  België	  blijven?	  
-‐ 38%	  antwoorden	  ja	  
-‐ 6,6%	  antwoorden	  neen	  
-‐ 54%	  antwoorden	  dat	  ze	  tijdelijk	  mogen	  blijven	  

11. 	  Reden	  hiervan?	  
-‐ 32,5%	  vindt	  dat	  die	  mensen	  het	  recht	  hebben	  
-‐ 30%	  vindt	  dat	  ze	  moeten	  terugkeren	  als	  de	  oorlog	  voorbij	  is.	  
-‐ 0,8%	  vindt	  dat	  ze	  niet	  welkom	  zijn.	  
-‐ 17,7%	  vindt	  dat	  ons	  land	  te	  klein	  is	  voor	  de	  vluchtelingen	  erbij	  te	  nemen.	  
-‐ 9,8%	  geven	  geen	  antwoord	  
-‐ 2,9%	  zijn	  bang	  
-‐ 3,2%	  vindt	  het	  ok	  omdat	  die	  mensen	  anders	  in	  de	  oorlog	  zouden	  moeten	  leven.	  
-‐ 0,8%	  vindt	  het	  leuk	  dat	  ze	  hier	  komen.	  

12. 	  Voorwaarde	  tot	  blijven	  voor	  de	  vluchtelingen.	  
-‐ 30%	  kan	  op	  deze	  vraag	  niet	  antwoorden.	  
-‐ 20,1%	  vinden	  dat	  er	  geen	  vandalisme	  mag	  zijn.	  
-‐ 0,8%	  noemt	  geen	  voorwaarde	  
-‐ 14,8%	  zegt	  dat	  de	  vluchtelingen	  moeten	  gaan	  werken.	  
-‐ 4,5%	  zegt	  dat	  ze	  een	  vergunning	  moeten	  hebben.	  
-‐ 18,5%	  zeggen	  dat	  de	  vluchtelingen	  zich	  moeten	  aanpassen.	  (klas!)	  
-‐ 2,8%	  zeggen	  dat	  ze	  gewoon	  het	  recht	  hebben	  
-‐ 4,1%	  zeggen	  dat	  ze	  meteen	  terug	  moeten.	  

De	  kinderen	  menen	  dat	  vluchtelingen	  hier	  zeker	  moeten	  opgevangen	  worden.	  De	  
meesten	  zijn	  van	  mening	  dat	  ze	  na	  de	  oorlog	  moeten	  terugkeren	  naar	  hun	  eigen	  
land.	  Ze	  vinden	  wel	  dat	  deze	  mensen	  recht	  hebben	  om	  naar	  ons	  land	  te	  vluchten.	  
De	  kinderen	  zijn	  ook	  wel	  bang	  van	  vandalisme	  en	  geweld	  hier.	  De	  klassen	  waar	  
vluchtelingen	  in	  aanwezig	  zijn,	  geven	  verrassend	  als	  antwoord	  dat	  de	  mensen	  
zich	  aanpassen	  aan	  het	  land	  waarin	  ze	  wonen	  of	  tijdelijk	  wonen.	  

13. 	  Moeten	  arme	  Belgen	  geholpen	  worden?	  
-‐ 93,8%	  zeggen	  ja	  
-‐ 2,9%	  zeggen	  neen	  
-‐ 2%	  antwoorden	  niet	  

14. 	  Hoe	  de	  arme	  Belgen	  helpen?	  
-‐ 41%	  zeggen	  dat	  er	  geld	  moet	  gegeven	  worden.	  
-‐ 7,4%	  spreken	  over	  spullen	  geven.	  
-‐ 14,8%	  hebben	  het	  over	  onderdak.	  
-‐ 9,9%	  hebben	  het	  over	  eten	  geven.	  
-‐ 4,1%	  hebben	  het	  over	  werken.	  
-‐ 13,1%	  geven	  geen	  antwoord.	  
-‐ 6,2%	  hebben	  het	  over	  een	  combinatie	  van	  geld	  en	  eten.	  
-‐ 1,2%	  hebben	  het	  gewoon	  over	  helpen.	  

15. 	  Hoe	  zelf	  arme	  Belgen	  helpen?	  
-‐ 17,6%	  geven	  eten.	  
-‐ 3,3%	  hebben	  het	  over	  lief	  zijn.	  
-‐ 14,8%	  geven	  allerlei	  spullen.	  
-‐ 16,9%	  weten	  geen	  antwoord.	  
-‐ 28,8%	  hebben	  het	  over	  geld	  geven	  
-‐ 8,2%	  hebben	  het	  over	  een	  combinatie	  van	  geld	  en	  eten.	  
-‐ 1,2%	  zullen	  niet	  helpen.	  



-‐ 2,5%	  hebben	  het	  over	  werk	  geven.	  
-‐ 5%	  hebben	  het	  over	  onderdak	  geven.	  

16. Heb	  je	  al	  zelf	  een	  arme	  Belg	  geholpen?	  
-‐ 38,3%	  antwoorden	  ja	  
-‐ 59,2%	  antwoorden	  neen	  
-‐ 3,3%	  antwoorden	  niet	  

Kinderen	  menen	  zeker	  dat	  arme	  Belgen	  geholpen	  moeten	  worden.	  De	  oplossing	  
zien	  ze	  alweer	  in	  het	  aanbieden	  of	  inzamelen	  van	  geld,	  zowel	  wanneer	  het	  gaat	  
om	  anderen	  die	  gaan	  helpen	  als	  wanneer	  ze	  zelf	  zouden	  helpen.	  De	  meeste	  
kinderen	  hebben	  zelf	  echter	  nog	  nooit	  een	  arme	  Belg	  geholpen	  meestal	  omdat	  ze	  
vertellen	  er	  nog	  geen	  gezien	  te	  hebben.	  

17. 	  Moeten	  vluchtelingen	  geholpen	  worden?	  
-‐ 86,4%	  antwoorden	  ja	  
-‐ 9,8%	  antwoorden	  neen	  
-‐ 3,3%	  geven	  geen	  antwoord	  

18. 	  Hoe	  kunnen	  vluchtelingen	  geholpen	  worden?	  
-‐ 22,2%	  antwoorden	  niet	  	  
-‐ 0,8%	  spreken	  over	  de	  taal	  
-‐ 2,4%	  hebben	  het	  over	  respect	  
-‐ 14,8%	  hebben	  het	  over	  eten	  
-‐ 2%	  zeggen	  dat	  er	  moet	  geholpen	  worden	  om	  de	  oorlog	  te	  stoppen.	  
-‐ 2%	  hebben	  het	  over	  kleren	  
-‐ 27,5%	  hebben	  het	  over	  geld	  
-‐ 2%	  willen	  niet	  helpen	  
-‐ 22,2%	  hebben	  het	  over	  onderdak	  
-‐ 0,8%	  hebben	  het	  over	  werk	  

19. 	  Hoe	  zelf	  een	  vluchteling	  helpen?	  
-‐ 0,8%	  willen	  de	  oorlog	  helpen	  stoppen	  
-‐ 9%	  willen	  onderdak	  geven	  
-‐ 0,8%	  willen	  helpen	  met	  de	  taal	  
-‐ 19%	  willen	  helpen	  met	  voeding	  
-‐ 25,5%	  willen	  geld	  inzamelen	  
-‐ 27,5%	  zegt	  niet	  te	  weten	  hoe	  te	  helpen	  
-‐ 2,8%	  beslist	  om	  er	  lief	  tegen	  te	  zijn	  
-‐ 0,8%	  wil	  hen	  aan	  werk	  helpen	  
-‐ 9,9%	  heeft	  het	  over	  kledinghulp	  
-‐ 2,5%	  geeft	  niets	  doen	  aan	  als	  antwoord	  

20. Heb	  je	  zelf	  al	  een	  vluchteling	  geholpen?	  
-‐ 25%	  antwoorden	  ja	  
-‐ 71%	  antwoorden	  neen	  
-‐ 3,7%	  geven	  geen	  antwoord	  

De	  overgrote	  meerderheid	  is	  ook	  hier	  van	  mening	  dat	  vluchtelingen	  moeten	  
geholpen	  worden.	  Ook	  hier	  denkt	  een	  gemiddeld	  kind	  in	  eerste	  instantie	  aan	  geld	  
maar	  ook	  aan	  onderdak.	  Vaak	  kan	  een	  kind	  ook	  niet	  echt	  een	  antwoord	  geven	  op	  
deze	  vraag.	  Ook	  hier	  zien	  we	  dat	  de	  kinderen	  zelf	  nog	  niet	  een	  vluchteling	  hebben	  
geholpen	  met	  weer	  als	  reden	  dat	  ze	  ze	  enkel	  kennen	  van	  op	  TV.	  

21. 	  Een	  arme	  in	  je	  eigen	  klas,	  wat	  doe	  je	  dan?	  
-‐ 8,2%	  geven	  eten	  
-‐ 38,2%	  noemen	  “helpen”	  



-‐ 20%	  heeft	  het	  over	  vriendelijk	  zijn,	  ermee	  spelen,…	  
-‐ 3,7%	  wil	  geld	  geven	  
-‐ 4,5%	  zegt	  niets	  te	  zullen	  doen	  
-‐ 0,4%	  spreekt	  over	  wegsturen	  
-‐ 6,1%	  wil	  ermee	  praten	  
-‐ 6,1%	  weet	  geen	  antwoord	  
-‐ 1,2%	  gaat	  kleren	  geven	  

22. 	  Een	  vluchteling	  in	  je	  eigen	  klas,	  wat	  doe	  je	  dan?	  
-‐ 5,7%	  zegt	  niets	  te	  zullen	  doen	  
-‐ 32%	  noemen	  “helpen”	  
-‐ 16,8%	  weet	  niets	  te	  antwoorden	  
-‐ 20,9%	  heeft	  het	  over	  ermee	  spelen,	  vriendelijk	  zijn,…	  
-‐ 3,7%	  wil	  geld	  geven	  
-‐ 1,6%	  is	  er	  helemaal	  tegen	  
-‐ 1,6%	  heeft	  het	  over	  respect	  
-‐ 5,3%	  wil	  helpen	  met	  de	  taal	  
-‐ 1,6%	  zal	  eten	  geven	  
-‐ 8,2%	  wil	  ermee	  praten	  

23. 	  Een	  vluchteling	  in	  je	  eigen	  huis,	  wat	  doe	  je	  dan?	  
-‐ 13,9%	  weet	  geen	  antwoord	  te	  geven	  
-‐ 35,4%	  wil	  dit	  absoluut	  niet	  
-‐ 7%	  zal	  er	  lief	  mee	  zijn	  
-‐ 9,5%	  noemen	  letterlijk	  het	  woord	  “raar”	  
-‐ 0,8%	  zullen	  boos	  zijn	  
-‐ 15,6%	  zouden	  het	  leuk	  vinden	  
-‐ 4,5%	  spreken	  over	  delen	  
-‐ 7,4%	  spreken	  over	  “helpen”	  
-‐ 0,4%	  wil	  geld	  geven	  	  
-‐ 4,1%	  zullen	  het	  niet	  erg	  vinden	  

Het	  is	  duidelijk	  dat	  kinderen	  zeker	  bereid	  zijn	  om	  armen	  en	  vluchtelingen	  die	  in	  
hun	  klas	  terecht	  komen	  te	  helpen	  onder	  de	  algemene	  term	  van	  het	  woord.	  Doch	  
zijn	  er	  niet	  bereid	  om	  de	  vluchtelingen	  in	  hun	  woning	  op	  te	  nemen.	  Hier	  zeggen	  
ze	  faliekant	  het	  niet	  te	  willen	  of	  eerder	  genuanceerd	  het	  raar	  te	  vinden.	  	  

24. 	  Wat	  doe	  je	  als	  je	  zelf	  moet	  vluchten?	  
-‐ 0,4%	  spreekt	  over	  zelfmoord	  
-‐ 28,4%	  noemen	  verdrietig	  zijn	  
-‐ 33,3%	  weten	  hierop	  geen	  antwoord	  
-‐ 3,7%	  noemt	  een	  specifiek	  land	  
-‐ 4,9%	  spreken	  over	  angst	  
-‐ 23,4%	  spreken	  over	  weggaan	  
-‐ 2,5%	  spreken	  over	  niet	  vluchten	  
-‐ 0,4%	  spreekt	  over	  vechten	  
-‐ 0,4%	  is	  blij	  
-‐ 0,4%	  zal	  hulp	  vragen	  

25. 	  Waarom	  vluchten?	  
-‐ 73,6%	  noemen	  oorlog	  
-‐ 2,8%	  zegt	  voor	  niets	  te	  zullen	  vluchten	  
-‐ 15,6%	  weten	  geen	  antwoord	  
-‐ 0,4%	  is	  bang	  voor	  dieven	  



-‐ 1,6%	  heeft	  het	  over	  natuurrampen	  
-‐ 1,2%	  heeft	  het	  over	  geldgebrek	  
-‐ 0,8%	  spreken	  over	  vluchten	  voor	  de	  islam	  
-‐ 1,2%	  noemt	  angst	  

26. 	  Vluchten	  naar	  welk	  land?	  Is	  een	  niet	  echt	  relevante	  vraag,	  blijkt	  ook	  geen	  
haalbaar	  resultaat	  uit	  gehaald	  te	  kunnen	  worden.	  Zowat	  20	  verschillende	  
landen	  worden	  genoemd.	  Meestal	  omdat	  ze	  daar	  een	  leuke	  vakantie	  hebben	  
gehad.	  

27. 	  Hoe	  wil	  je	  geholpen	  worden	  als	  je	  zelf	  vluchteling	  bent?	  
-‐ 20%	  spreekt	  over	  onderdak	  
-‐ 1,6%	  spreekt	  over	  werk	  
-‐ 7,8%	  heeft	  het	  over	  de	  taal	  
-‐ 36,6%	  weet	  hier	  niet	  op	  te	  antwoorden	  
-‐ 12%	  heeft	  het	  over	  eten	  
-‐ 6%	  heeft	  het	  over	  erbij	  horen	  
-‐ 1,6%	  heeft	  het	  over	  spullen	  als	  kledij	  
-‐ 4,5%	  heeft	  het	  over	  respect	  
-‐ 1,6%	  wil	  een	  nieuw	  leven	  beginnen	  
-‐ 6,2%	  heeft	  het	  over	  geld	  
-‐ 0,4%	  heeft	  het	  over	  onderwijs	  

Verdriet	  of	  niet	  weten	  wat	  te	  antwoorden	  of	  gewoon	  weggaan	  op	  zelf	  moeten	  vluchten,	  
zijn	  de	  meest	  voorkomende	  antwoorden	  hierop.	  Ik	  had	  de	  indruk	  dat	  sommige	  kinderen	  
niet	  begrepen	  wat	  er	  in	  de	  vraag	  stond	  maar	  dat	  is	  een	  eigen	  interpretatie.	  Ze	  noemen	  
ook	  weer	  de	  oorlog	  als	  mogelijk	  oorzaak	  tot	  vluchten.	  Ik	  denk	  dat	  dit	  binnen	  het	  
referentiekader	  van	  de	  laatste	  berichtgeving	  in	  de	  media	  past.	  Het	  land	  waar	  ze	  naar	  toe	  
zouden	  gaan	  is	  meestal	  het	  land	  waar	  ze	  een	  leuke	  vakantie	  hebben	  gehad.	  Daar	  waar	  de	  
kinderen	  bij	  het	  helpen	  van	  vluchtelingen	  en	  armen	  meestal	  geld	  aangeven	  als	  ‘de’	  
oplossing	  weten	  ze	  voor	  zichzelf	  niet	  echt	  een	  antwoord	  of	  hulpvraag	  te	  formuleren.	  
Heeft	  dit	  eerder	  te	  maken	  met	  het	  zich	  niet	  kunnen	  inbeelden	  hoe	  ze	  zelf	  in	  zo’n	  situatie	  
zouden	  zitten?	  Er	  is	  een	  heel	  kleine	  minderheid	  die	  hier	  geld	  noemt.	  De	  meeste	  kinderen	  
hebben	  geen	  idee	  hoe	  ze	  graag	  geholpen	  zouden	  worden,	  met	  een	  licht	  voorkeur	  voor	  
onderdak	  en	  voeding.	  Dit	  laatste	  komt	  dan	  weer	  wel	  overeen	  met	  de	  emotionele	  
beleving	  van	  de	  armoede.	  
	  
	  


