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Armoede onder Ouderen
In onze ‘Zaterdag Live’ uitzending van zaterdag 16 september a.s., richten wij ons in het
stamtafelgesprek op het thema ‘Armoede onder Ouderen’. Gasten aan tafel zijn o.a. de Voedselbank
Haaglanden (Dirk Rijnbeek, voorzitter of Henk Baars, externe communicatie), Lex Kraft van Ermel
(Groep de Mos/Ouderen Partij) en Jan Driessen (Bestuurslid Senioren Collectief Haaglanden).
In Nederland leven honderden ouderen in armoede. In 2016, moesten totaal 15.000 Haagse senioren
rondkomen van niet of nauwelijks meer dan een AOW-uitkering (€ 1.150 voor een alleenstaande oudere,
€ 1.550 euro voor een oudere met partner). Men probeert het hoofd boven water te houden door o.a. huizen
schoon te maken, extra vroeg naar bed te gaan (besparing gas en elektra) en zelfs af te zien van
noodzakelijke medicatie en zorgbehandeling. Vaak is men financieel afhankelijk van de eigen kinderen en kijkt
men aan tegen dreigende schuldsanering. De toename van armoede onder senioren is terug te zien bij de
Haagse voedselbanken. Steeds meer ouderen melden zich noodgedwongen bij de uitgiftepunten.
Voor de periode 2017-2020, heeft de gemeente Den Haag heeft in haar programma ‘Werk, Inkomen en
Armoedebeleid’ een bestedingsbegroting van jaarlijks ruim € 550 miljoen. Waar besteedt de gemeente dit
aan? En komt het inderdaad ten goede van armoedebestrijding? Zullen de betreffende ouderen dit
daadwerkelijk in hun portemonnee voelen?
Vanuit de studio aan De Dreef 247 in Den Haag, zendt Discus Radio & Televisie wekelijks op zaterdag, een twee
uur durend live Televisie/Radioprogramma uit. De programma’s van RTV DISCUS hebben een
politiek-, maatschappelijke- en culturele inhoud.

ZATERDAG LIVE, elke zaterdag tussen 11.00 en 13.00 uur
. Internet: kijk via de livestream op www.rtvdiscus.nl
. Televisie: Den Haag TV, op Ziggo kanaal 40 of digitaal kanaal 45 of Cayway kanaal 67
. Radio: luister via de kabel op 106.8 FM.
Noot voor de redactie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Joop Schouten, Eindredacteur op mobiel
06-50862266 of per mail: redactie@rtvdiscus.nl.

