
 
 
 
 

OPROEP:  Aan het werk voor kinderen van de Cariben 
 
 
Den Haag, 11 september 2018 
 
Aan de voorzitter en leden van de Commissie voor Koninkrijksrelaties,  
Tweede Kamer der Staten-Generaal 
 
Aanstaande donderdag (13 september) spreekt uw commissie Koninkrijksrelaties met de 
verantwoordelijke bewindslieden Van Ark (SZW) en Knops (BZK) over de normen voor het 
bestaansminimum in Caribisch Nederland. Dus over het bedrag dat bewoners van Bonaire, 
St. Eustatius en Saba (BES) minimaal nodig hebben om van te leven. Het kabinet heeft 
aangekondigd om met ingang van 2019 de armoede op de BES-eilanden te gaan bestrijden. 
Dat is goed nieuws voor de kinderen die er opgroeien. Zeker als daarnaast ook gekozen wordt 
voor een aanpak die kinderen echt helpt. 
 
Het is al sinds jaar en dag bekend dat bewoners van Bonaire, St. Eustatius en Saba er bekaaid 
vanaf komen als je het vergelijkt met Europees Nederland. Daarin is sinds 2010, toen de 
eilanden onderdeel werden van Nederland, weinig verandering gekomen. Lage lonen en 
uitkeringen, hoge uitgaven voor levensonderhoud en weinig alternatieven op de eilanden. 
Ruim 50% van de kinderen in de gemeente Bonaire groeit op in armoede. Ter vergelijking: In 
Europees Nederland schommelt dat aantal rond de 10%. 
 
Verschillende rapporten over Caribisch Nederland passeerden de afgelopen jaren de revue. In 
juni bracht Regioplan zijn onderzoeksbevindingen uit. En gelukkig gaat het kabinet nu de 
kinderbijslag en uitkeringen verhogen, er komen vergoedingen voor basisnoden als een bed, 
koelkast of fornuis en de kinder- en naschoolse opvang krijgt extra middelen.  
 
Armoedebestrijding staat op nummer 1 als je de situatie van kinderen wilt verbeteren. Zonder 
dat is elke andere jeugdmaatregel weggegooid geld: met honger kun je niet opletten op 
school, van ouders in de overlevingsmodes kun je niet verwachten dat ze hun kinderen 
adequaat opvoeden, zonder geld kan een kind niet meedoen, armoede verhoogt de kans op 
geweld.  
 
Armoede is een belangrijke belemmering voor het ontstaan van een veilige hechting van 
kinderen aan hun opvoeders. Die veilige hechting is juist onontbeerlijk voor gezond opgroeien 
van kinderen en daarmee voor de vorming van een evenwichtige samenleving. Armoede 
bestrijden heeft dus allerlei positieve effecten voor kinderen en de maatschappij waarin zij 
opgroeien.  
 
Pas als aan de basisbehoeften is voldaan, zoals ook het VN-Kinderrechtenverdrag voorschrijft, 
kun je verder bouwen. Voor de 4.000 kinderen op Bonaire en de 1.500 op Saba en St. Eustatius 



betekent dat bijvoorbeeld dat zij nooit mogen worden opgegeven, ook niet als er problemen 
zijn.  
 
Voor risicojongeren is een bijzondere aanpak nodig, door lokale mensen die de situatie kennen 
en de taal spreken. Vanuit een organisatie met getraind personeel dat zelf ook een 
mentaliteitsverandering heeft doorgemaakt. Een aanpak die aansluit op onthechte jongeren en 
focust op de mogelijkheden en de ongelooflijke kracht van kinderen. Een aanpak die kinderen 
in groepsverband soms op magische wijze verder helpt. Op Bonaire is de afgelopen jaren een 
methode ontwikkeld die zo werkt en die effectieve ondersteuning biedt: Forsa. 
 
Het begint allemaal met armoedebestrijding en luisteren 
naar de ervaringsdeskundigen zelf: kinderen, jongeren, 
ouders en professionals van de eilanden. Dat is ook wat 
we met dit boek hebben gedaan: luisteren. De woorden 
van 40 kinderen, jongeren, ouders en professionals op 
Bonaire vindt u terug in Vertrouwen – Aan het werk met 
risicojongeren van de Cariben. Ze vertellen over 
opgroeien in de Cariben en de uitdagingen daarbij. Maar 
ook over dat wat ze helpt en geholpen heeft. Het kan wél, 
dat is wat je denkt als je het boek leest.  
 
Het kan wel degelijk, maar daarbij is hulp van de overheid 
nodig. Dus dan kom ik bij u.  
 
Wat kunt u doen? Heel veel!  
 

1. Echte armoedebestrijding: dus niet een beetje of half.  
2. Ondersteuning van jongeren en ouders op een manier die werkt. 
3. Gebruik het goede voorbeeld van Forsa: voor Bonaire, voor de andere eilanden en voor 

Antilliaanse jongeren in Nederland.  
4. Luister steeds opnieuw naar de kinderen en ouders zelf. 

 
Hierbij overhandigen we u graag deze oproep en het boek. We hopen dat u het nog voor 
donderdag zult lezen. En er dan alles aan gaat doen om een einde te maken aan de grote 
armoede in het Caribisch deel van ons land. 
 
Dank u voor uw interesse en aandacht! 
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