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In samenwerking met het steunpunt tot bestrijding van armoede,
bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting organiseerden de jongeren en
tieners van Centrum Kauwenberg een tweedaags project rond het thema
duurzaamheid. Het steunpunt schrijft om de twee jaar een verslag waarin
ze de mening van mensen in armoede rond een thema formuleren en van
daaruit ook aanbevelingen doen aan het beleid. De afgelopen twee jaar hebben
de mensen van het steunpunt samen met mensen in armoede gewerkt rond
het thema duurzaamheid en armoede. Ze bekeken verschillende aspecten die
met dit thema te maken hebben. Door de gesprekken met mensen in armoede
kwam het woord toekomst steeds weer naar voren. Mensen in armoede linken
duurzaamheid onlosmakelijk met de toekomst.
Als we aan de toekomst denken, zien we beelden van volgende generaties
voor ons. Daarom wil het Steunpunt de visie van een volgende generatie
meenemen in dit verslag. Het steunpunt tot bestrijding van armoede,
bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting vroeg de tieners en jongeren
van Centrum Kauwenberg of ze interesse hadden om mee te werken aan dit
verslag.
Er is een kleine groep tieners en jongeren samengebracht om dieper in te gaan
op het thema duurzaamheid. Samen met hen gingen we op zoek naar hun
visie, vormden we een aantal conclusies over de standpunten van jongeren in
armoede en maakten we een creatief eindproduct.
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Tweedaags project

DAG 1: LILLO
Van het project maakten we een tweedaagse die helemaal in teken stond van het thema duurzaamheid.
Dag 1 trokken we met de waterbus naar Lillo. Dit is een dorpje nabij gelegen Doel. Vanaf de oever heb
je zicht op de kerncentrale in Doel en de haven van Antwerpen. Je hebt zicht op twee effecten van de
industrialisatie van onze maatschappij die bijdragen aan de vervuiling van het klimaat.
Het doel van deze dag was het peilen naar de kennis en visie van jongeren in armoede over verschillende
aspecten van duurzaamheid. Dit deden we aan de hand van leuke spelletjes en opdrachten, waarna we
samen zochten naar ‘Wat vinden wij, als jongeren, hier nu juist van?’.
LUCHTKWALITEIT
Via de website van Curieuze Neuzen bekeken de jongeren de luchtkwaliteit in hun straat. Ze waren niet
verbaasd dat de kwaliteit van de lucht in hun straat slecht is. Er rijden zoveel auto’s in de stad en er staan
zo weinig bomen in de straten… Echt wakker liggen ze er niet van, maar ze vinden wel dat er iets aan moet
gedaan worden. Antwerp city needs meer o²!
VERVOER
De jongeren kwamen tot de conclusie dat ze eigenlijk al heel goed bezig zijn! In de stad verplaatsen ze zich
meestal te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer. De jongeren hebben een abonnement bij het
openbaarvervoer. Dit kregen sommigen gratis of met korting. Als ze een auto hebben thuis gebruiken ze
deze enkel voor specifieke zaken zoals boodschappen doen of een bezoek buiten de stad. Hun keuze voor
een vervoersmiddel is niet uit milieuoverweging, maar ze kiezen voor wat het handigste is.
VOEDING
Samen met de jongeren bekeken we de voor- en nadelen en de positieve en negatieve aspecten aan
vegetarisch eten en vlees eten. Ze waren het eens dat vegetarisch eten eigenlijk veel beter is voor het
milieu, maar vegetarisch koken is moeilijk en duur. “Ik wil wel vegetariër worden, maar ik mag niet van
mijn ouders.” – D.
ENERGIE
Unaniem waren de jongeren het er over eens dat de kerncentrales moeten sluiten en dat we zo veel
mogelijk moeten overstappen op groenen energie. Ze zijn op de hoogte van groene alternatieve en vinden
dat deze duur zijn. Ze weten niet of ze thuis groene energie gebruiken en wat de rede is hiervan. Over het
thema energie voelden de jongeren zich onwetend en het lijkt een ver van hun bed show.
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FOTO 1: Stop zwerfvuil!
FOTO 2: Het grote vervoerspel
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GEEF ONS
EEN TOEKOMST
BITCHES!

moet proberen minder water te
verbruiken. Zij doen dit al, sommigen
uit milieu overweging, sommigen
voor financiële besparing.
Jongeren beseffen goed dat er
bewust moet worden omgesprongen
met water, energie, verpakkingen,
ect. Hun manier van leven is meestal
al zuinig, maar ze vinden dat er nog
veel meer gedaan kan worden. Als
individu kunnen we het verschil
niet maken, we moeten hier met
zijn alle voor strijden. De jongeren
vinden dat landen en regeringen
hun verantwoordelijkheden moeten
nemen als het hier over gaat. Als
jongere hebben ze het gevoel weinig
invloed te hebben op wat er gebeurd
en beslist wordt rond dit thema. Ze
maken zich zorgen en hebben weinig
vertrouwen in de politiek. Dit vinden
ze een moeilijk spanningsveld om
zich op te verhouden.

GROEN
“Als
ik
burgemeester
was,
veranderde ik heel deze blok in
een park.” Volgens de jongeren
is er te weinig groen in de stad.
Ze vergelijken de stad met een
betonnen jungle. Ze zien meer groen
in de stad niet enkel als een middel
om de luchtkwaliteit in Antwerpen
te verbeteren, maar benoemen ook
de sociale aspecten van groen in de
stad. “Veel mensen in Antwerpen
hebben geen tuin, als er meer parken
zouden zijn, kunnen zij meer buiten
komen. Elke inwoner van Antwerpen
zou op 5 minuten wandelen van een
park moeten wonen.” Volgens hen is
er nog veel werk aan de winkel voor
het Antwerps stadsbestuur, we zijn
er nog lang niet!

Als we met hun kijken naar de
toekomst zijn ze toch angstig. De
jongeren vrezen dat het al te laat is
en twijfelen eraan of de maatregelen
die er genomen worden wel genoeg
gaan helpen. In de les aardrijkskunde
leerden een aantal jongeren dat
er in 2030 een keerpunt komt. Als
de maatschappij zo verder blijft
doen, gaat de klimaatverandering
onomkeerbaar zijn: “Voor 2030 wil
ik geen kinderen hebben. Pas als ik
daarna zeker kan zijn dat de wereld
gered is.” – A.

WATER
De jongeren zijn bang dat de
opwarming van de aarde zal zorgen
voor meer droogte. Wat wil zeggen
dat er nog minder zoet water
beschikbaar zal zijn. Ze vrezen
dat zoet water een schaarste gaat
worden en dat kan veel gevolgen
met zich meebrengen. Ze vinden
dat iedereen bewust bezig moet
zijn met hun waterverbruik en

FOTO:
Wat wij
vinden van
de luchtkwaliteit in
Antwerpen!
6

7

Tweedaags project

DAG 2: NAAR DE
KALMTHOUTSE HEIDE
Na eerst een dag in Lillo te hebben
gewerkt, trokken we dag 2 naar de
Kalmthoutse Heide. Het contrast
tussen het havengebied met
kerncentrales en een natuurgebied
kon niet groter zijn voor onze
jongeren.
Aan de hand van en dialoog werden
de thema’s en conclusies van de
vorige dag besproken in groep.
De jongeren en tieners kregen de
opdracht om een aantal quotes te
bedenken die zaken van de voorbije
dag samenvatte. De quotes die de
jongeren bedachten:

“Help, de wereld
gaat eraan.”

FOTO 1: Schrijven met denneappels
FOTO 2: Genieten van de natuur en
het vier-uurtje
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“Geef ons een
toekomst, bitches!”

“Onze toekomst
ligt in jullie
handen.”

“Het klimaat,
eerlijk en voor
iedereen!”

“Red het
klimaat, het is
bijna te laat!”
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“Negeer de
waarheid niet en
wordt eindelijk
wakker.”

“Groen, groen,
groen, we moeten
er iets aan doen!”

Voor ons eindproduct haalden we
inspiratie bij grafisch ontwerper
en typograaf Stefan Sagmeister.
Hij geeft quotes op een creatieve
manier vorm door elk woord op een
andere manier weer te geven. De
jongeren gingen op een gelijkaardige
manier te werk. Met het gebruik van
natuurlijke materialen die ze in de
Kalmthoutse Heide tegenkwamen
en materialen die in contrast
stonden met elkaar visualiseerden
ze de quote “negeer de waarheid niet
langer en wordt eindelijk wakker”.
FOTO’S:
Iedereen
creatief aan
de slag in de
Kalmthoutse
Heide.
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“Hoe hard moeten wij
roepen voor jullie ons
horen?”
“Wij doen al ons best,
doen jullie nu eindelijk
eens de rest?”

FOTO: Met de waterbus naar
Lillo, op de achtergrond
Doel.

CONCLUSIE

Duurzaamheid is een thema waar
ook jongeren in armoede mee bezig
zijn. Sommigen hebben de ruimte
om hier heel bewust mee bezig te
zijn, voor andere is het meer een
ver van hun bed show. De school is
bepalend in de kennis die jongeren
in armoede hebben over het thema
duurzaamheid. Het viel op dat
bepaalde jongeren meer kennis
hadden over dit thema doordat dit
op school een thema was waar ze
veel over leerden.
De toekomst ziet er donker uit
volgens jongeren in armoede. Als het
zo verder gaat, willen de jongeren
niet dat hun kinderen in deze wereld
opgroeien. Volgens de jongeren is
het niet enkel het individu die hier

iets aan moet doen, ook de overheid
moet zijn verantwoordelijkheden
nemen en zorgen dat de mensen
gemakkelijk duurzaam kunnen
leven. De overheid moet beslissingen
maken zodat duurzaam leven
gestimuleerd wordt.
Jongeren hopen dat er eindelijk eens
naar hun geluisterd wordt en dat
ook hun mening en visie mee in acht
wordt genomen. Zij zijn namelijk de
toekomst!
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