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Matchmakers aan het werk

ArmenTeKort bindt de strijd aan met langdurige armoede 
via een empowerende aanpak. De organisatie koppelt  
buddy’s aan een stadgenoot in kansarmoede. Het doel? 
Mensen in hun kracht zetten en zo opnieuw verbinden 
met de samenleving.
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Geef geen rotte frank aan kansarmen!
De kans is groot dat je deze slogan de afgelopen maanden 
tegen kwam op straat of op sociale media. Met deze boude 
uitspraak vestigt ArmenTeKort (ATK) de aandacht op 
haar buddywerking waarbij vrijwilligers als buddy worden 
gekoppeld aan een kansarme stadsgenoot. De boodschap 
achter de slogan? Mensen in armoede verdienen meer 
aandacht en respect van ons allemaal. 

Langdurige armoede verlaagt vaak je zelfbeeld. Je merkt 
minder snel mogelijkheden op en je veerkracht krijgt een 
deuk. Er is dan ook meer nodig dan praktische oplossingen 
om het tij te keren. Buddy’s ontdekken mee talenten en 
het eigen netwerk van mensen in kansarmoede. Zo krijgen 
ze zelf de kracht om hun leven terug in handen te nemen. 
ArmenTeKort ziet het buddyproject als een belangrijke 
aanvulling op de hulpverlening om langdurige armoede aan 
te pakken. En de vzw heeft een ambitieus doel: tegen 2023 
wil ze 5.000 Antwerpse buddyduo’s vormen.

Benieuwd naar de ervaring van een buddyduo, spreek ik 
af met Ness en John. Plaats van afspraak is Grand Café 
Capital in het Stadspark. Toevallig ook de plek waar deze 
twee buddy’s elkaar drie maanden geleden voor het eerst 
ontmoetten. Dat het boenk erop was tijdens die eerste 
afspraak en er onmiddellijk een klik was, blijkt maanden later 
des te meer als ze voor me zitten.

“John’s antwoord blies me compleet van mijn sokken.”
Ness is 27 en heeft er een zware periode op zitten. Hij 
werkte vroeger als elektricien en elektromechanicus, maar 
kwam terecht in een neerwaartse spiraal. Zijn drugsgebruik 
ontspoorde en hij belandde op straat. Slapen deed hij vaak 
op begraafplaatsen omdat hij daar met rust werd gelaten. 

Het beeld dat hij schetst van zijn leven toen, valt moeilijk te 
rijmen met de jonge gast die nu voor mij zit: hipster look, 
longboard onder de arm en één en al enthousiasme. 
“Door mijn opvoeding kreeg ik enkele jaren geleden 
problemen met relaties, zowel met vrienden als met 
vriendinnen. Ik raakte sociaal geïsoleerd, drugs namen de 
overhand en zo belandde ik uiteindelijk op straat. Toen ik 
op mijn dieptepunt zat en totaal wanhopig was, heb ik hulp 
gezocht bij het OCMW. Zo vond ik een plek bij het CAW in 
de Plataan (opvang voor dak- en thuisloze mannen). Na 3 
maanden daar was de kat nog steeds mijn enige vriend.  
De begeleiding raadde me het buddyprogramma van 
ArmenTeKort aan. Ik heb me daar voor open gesteld ook al 
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  Ik heb enorm veel 
respect voor die gast 

omdat ik zijn kracht zie. 
Ik zie hem groeien en dat 

geeft mij energie.

“Mijn wereld was de afgelopen jaren erg klein 
geworden. Nu durf ik die deur terug openzetten.”
“Ik ben echt dankbaar voor deze band die mij zelfvertrouwen 
geeft. Ik ben bijna 3 maanden clean sinds ik John heb leren 
kennen. Ik heb het contact hersteld met vrienden van 
vroeger waar ik gezonde relaties mee kan opbouwen. Ik 
ben zelf altijd heel slecht geweest in het onderhouden van 
vriendschappen. Dat John moeite en tijd steekt in mij, helpt 
mij daarin te veranderen.” 

“Het voelt niet als moeite of tijd”, zegt John. “Integendeel, ik 
krijg enorm veel energie van onze contacten. Ik denk ook 
dat het zo werkt: hoe meer je geeft, hoe meer je terugkrijgt. 
Het buddyschap is een verrijking voor mij, het heeft mijn 
visie op de wereld nog verbreed. Het zorgt er ook voor dat 
ik mijn eigen problemen anders bekijk en meer relativeer. 
Ik ben samen met Ness mee geweest naar de NA (Narcotics 
Anonymous). Als ik de verhalen daar hoor, realiseer ik me des 
te meer dat ik mezelf gelukkig mag prijzen. “

“Zonder John was ik nooit naar de NA gegaan. Hij heeft me 
daar niet naartoe geleid, dat is ook niet de bedoeling van 
een buddy, maar dankzij mijn nieuwe zelfvertrouwen kon ik 
die stap zetten. Wat John me leerde over het effect van mijn 
ademhaling was een openbaring. Door die ervaring wilde ik 
zelf naar de NA gaan en durfde ik me daar ook kwetsbaar 
opstellen. En dat heeft me enorm geholpen. Mijn wereld was 
de afgelopen jaren erg klein geworden. Ik kon of wilde niet 
verder kijken uit schrik voor wat ik zou voelen of doen. Nu 
durf ik die deur terug openzetten. Toen ik gisteren van mijn 
NA meeting terugliep door het park, zag ik spelende kinderen 
en ik vertraagde. Ik nam een moment om vanop afstand te 
kijken naar mijn positie en mij te realiseren: mijn leven is nu 
100 keer beter dan het ooit is geweest.
 
Of er ook al moeilijke momenten geweest zijn? “Niet echt. Ik 
durf al wel eens een afspraak missen maar daar krijg ik dan 
veel begrip voor van John. “ John beaamt. “Mijn instelling is 
dat als dat gebeurt, hij daar een goede reden voor heeft. 
Hij is verstandig genoeg. Ik moet mij daar geen zorgen over 
maken, ik heb het volste vertrouwen. Ness straalt: “Als John in 
mij gelooft, dan zit er misschien wel iets in.”

Zelf buddy worden ? ArmenTeKort ontvangt je  
met open armen: www.armentekort.be

geloofde ik er niet echt in. Ik was wanhopig, maar ik zag wel in 
dat sociaal contact één van de vereisten is voor een gezond  
en gelukkig leven. Ik ben heel blij dat ik die stap gezet heb.  
De band met John is mijn eerste vriendschap na jaren  
sociale isolatie.“

“In ons eerste gesprek zocht ik naar raakvlakken”, gaat 
Ness verder.”Ik vertelde dat ik vaak overspoeld word door 
emoties en dan moeilijk rustig kan blijven. John blies me 
compleet van mijn sokken met zijn antwoord.Hij legde uit dat 
je meer zuurstof binnenkrijgt als je je ademhaling vertraagt. 
Daardoor krijg je meer rust in het emotionele hersengebied 
en kan je makkelijker reflecteren over de gevoelens die een 
bepaalde situatie gecreëerd heeft. Met dat advies ben ik 
naar huis gegaan, ik heb het toegepast en ben als een ander 
mens naar John teruggekeerd. Daar ben ik hem nog altijd 
dankbaar voor. Dat is de basis geweest waarom het met mij 
momenteel wel ok gaat. “

“Ik heb het dopje van het flesje gehaald. Meer heb ik 
niet gedaan. “ 
Dat John heel wat nuttige bagage meebrengt aan de tafel is 
duidelijk. Als trainer werkt hij voornamelijk aan zelfbeeld en 
zelfvertrouwen. Mensen in hun kracht zetten is zijn passie en 
het bracht hem 4 jaar geleden in contact met ATK. Daar is hij 
intussen coördinator van de opleidingen. Zelf buddy worden 
was maar een kwestie van tijd. “De klik met Ness was er 
onmiddellijk bij onze eerste ontmoeting en het blijft klikken. 
We spreken over vanalles, dat gaat automatisch. Ik ben sterk 
geïnteresseerd in het gedrag van mensen: waarom doen ze 
wat ze doen. Dat houdt Ness ook bezig en daar kunnen we 
uren over doorgaan. Het geeft ons beide nieuwe inzichten en 
we lachen ook heel wat af. Ja, wij zijn echt goed gematcht ! “ 
  
Dat blijkt geen toeval, ATK besteedt veel zorg aan de 
matching en er wordt gekeken naar gezamenlijke interesses. 
Sinds hun eerste ontmoeting trekken de buddy’s wekelijks 
samen op. Ness ontpopt zich tot een ideale stadsgids voor 
John die in Dendermonde woont en Antwerpen nog niet zo 
goed kent. Samen gingen ze al op ontdekking in de Joodse 
buurt, de Permeke bibliotheek, de Chinese wijk, … “Dankzij 
Ness heb ik ook een oude droom nieuw leven in geblazen. 
Ik deed vroeger aan gevechtssport en nu doen we samen 
Aikido”. “En hij doet dat kei goed”, valt Ness enthousiast in. 

Dankzij de steun en het vertrouwen van John, bekijkt Ness nu 
of hij een studie kan volgen aan de universiteit van Leuven. 
John glundert: “Ik heb enorm veel respect voor die gast 
omdat ik zijn kracht zie. Hij heeft moeite om het te geloven, 
maar het is echt zo. Ik zie hem groeien en dat geeft mij 
energie.” John pakt het flesje spuitwater dat op tafel staat: 
“Ik heb het dopje van het flesje gehaald. Meer heb ik niet 
gedaan. Alles zit al in hemzelf.”


