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INTERVIEW

Anita en Franky,
twee vrijwilligers
van ‘Genoeg!’ van de
Lege Portemonnees*
in de kijker.
Wanneer en hoe kwam je bij ‘Genoeg!’ terecht?
Anita: Ik ben al een jaar actief binnen de groep ‘Genoeg!’ Ik ging naar
een infosessie van de vakbond en
kreeg daar een folder van de groep.
Ik werd toen ook aangesproken door
één van de begeleiders. Ik ging dus
een kijkje nemen en ik ben blijven
komen.
Franky: Ik ben hier nog niet zo lang,
een 5-tal maanden. Ik ben eens meegekomen met iemand die al in ‘Genoeg!’ zat. Ik was wel heel curieus.
Wat betekent ‘Genoeg!’ voor jou?
A: Er ging een nieuwe wereld voor
mij open en er is nog niets tegenge-

vallen. Ik doe het heel graag, anders
zou ik niet meer komen. Ik leer hier
ook veel bij, zoals met het verhaal
van de muffin-man en met de interviews die we nu van andere mensen
afnemen. Kijk, vanaf het moment dat
je werkloos wordt, verandert je leven.
Je hebt geen sociale contacten meer.
Maar nu kan ik dat terug opbouwen.
Ik kom tussen de mensen, er ontstaan
vriendschappen en we doen ook dingen samen buiten de groep.
F: Vroeger toen ik nog werkte, was ik
heel ambitieus, vooral om materiële
zaken. Nu wil ik enkel nog zinvolle
dingen doen en me nuttig maken.
Door naar ‘Genoeg!’ te gaan ben ik
uit mijn isolement gekomen.

Wat doe je binnen ‘Genoeg!’?
A: We doen dingen samen en komen
naar buiten met onze boodschap: dat
is voor mij fantastisch. In oktober organiseerden we nog een grote dag in
de Hogeschool waar heel veel volk op
afkwam. We hebben vorig jaar meegelopen in de stoet van 1 mei en ik
heb toen mee de plakkaten gemaakt.
Ook nu gaan we weer meedoen met 1
mei en zijn we volop portemonneetjes
aan het maken om onze kas te spijzen.
F: Ik wil mijn bijdrage leveren om
het beleid te veranderen, ik deel mijn
verhaal en ervaringen, ga op pad
voor het afnemen van interviews.
Kijk, alleen kan je niets veranderen,
maar samen met gelijkgezinden gaat
het wel, en is er meer hoop dat het
beleid ook verandert. Ik ben van mening dat iedereen een menswaardig
leven moet kunnen leiden en ik voel
mij aangesproken door organisaties
die rond armoede werken en vooral
ook respect tonen voor mensen in armoede. Daar voel ik mij thuis en zet
ik mij 100% voor in.
Wat wens je nog voor ‘Genoeg!’
A: Ik ben zeer content met waar we
mee bezig zijn en wil vooral dat we
groter en bekender worden.
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F: ‘Mijn werk’, dat is eigenlijk mijn
vrijwilligerswerk, het is als een fulltime job, alleen spijtig dat dit niet telt
voor de RVA. Er is nu veel druk op de
economische belangen. Je moet terug
‘opbrengen’ en dat wil ik niet meer. Er
wordt weinig rekening gehouden met
de keuzes van mensen. Het enige wat
telt is wat je vroeger gedaan hebt als
werk. Ik wil dat mensen, jong en oud,
beter behandeld worden en er minder
druk wordt gelegd vanuit de VDAB
en RVA op hen.

* ‘Genoeg!’ is een projectgroep
van de Lege Portemonnees. Het is
een groep werklozen die maandelijks samenkomt om ervaringen
rond activering en inkomen met
elkaar te delen. Regelmatig organiseren ze debatten, infosessies,
acties… rond het recht op waardig
werk en inkomen voor iedereen.
De Lege Portemonnees is een samenwerking tussen Samenlevingsopbouw Gent vzw, Vorming
en Actie voor werklozen vzw van
ABVV Oost-Vlaanderen en Surplus
van ACV Gent-Eeklo.

