
 

 

De droom van De Regenboog Groep 
 
Mensen (die het alleen niet) redden 
Je kansen om maatschappelijk te slagen, zijn groter als je kunt profiteren van een sociaal netwerk. Gaat er 
iets mis in je leven (je verliest je baan, je gaat scheiden en moet je huis uit), dan kun je terugvallen op je 
familie en vrienden. Het netwerk fungeert als vangnet in problematische tijden. Mensen zonder zo’n 
vangnet zijn op zichzelf aangewezen. Het risico neemt dan toe dat ze afglijden naar armoede, eenzaamheid 
en zelfs psychiatrische klachten of verslavingsproblematiek. Deze mensen hebben ook recht op hulp.  
 
Wij willen er zijn voor die mensen. Voor mensen in (sociale) armoede.  
 
De kloof tussen arm en rijk 
Bij De Regenboog Groep dromen we van een wereld waarin iedereen voldoende geld heeft om zijn of haar 
dromen waar te kunnen maken. In de realiteit werken we met het idee dat armere mensen altijd een plek 
moeten kunnen hebben in de stad. Dat de stad sociaal blijft voor mensen met minder geld, voor eenzame 
mensen, voor mensen zonder dak boven hun hoofd.  
De laatste jaren neemt de kloof tussen arm en rijk in de stad toe. Een op de vijf Amsterdamse gezinnen 
leeft op of onder de armoedegrens. Het centrum van de stad verrijkt en de minder bedeelden verdwijnen 
naar wijken buiten de ring. Ontmoetingen tussen arm en rijk vinden niet langer automatisch plaats.  
 
Wij willen mensen verbinden.  
 
Een warm hart kost meer 
De overheid besteedt minder geld aan sociale doelen en vraagt meer maatschappelijke inzet van burgers. 
Ook dus van kwetsbare mensen die al moeite genoeg hebben het eigen hoofd boven water te houden. De 
de kosten van alledag stijgen en mensen moeten meer werken om rond te komen. Een warm hart voor een 
ander kost tijd en geld. Van beiden is minder beschikbaar.  
 
Wij motiveren en mobiliseren mensen om zich in te zetten voor een kwetsbare stadsgenoot.  
 
Menswaardigheid 
Met structureel  minder geld voor sociale voorzieningen en een toenemende druk op de welvaart van de 
bevolking, neemt het risico toe dat mensen in sociale armoede tussen wal en schip belanden. Daarmee 
komt ook een menswaardig bestaan onder druk  te staan.  
 
Wij vinden dat iedereen recht heeft op een menswaardig bestaan: een dak boven je hoofd, drie gezonde 
maaltijden per dag, schone kleding en het gevoel dat je er niet alleen voor staat.  
 
Daarom 
Wij dromen van een stad waarin plek is voor iedereen. Waarin mensen met rijkdom en mensen in (sociale) 
armoede door elkaar en met elkaar samenleven en -werken Waarin we betrokken zijn bij elkaars leven en 
elkaar versterken. Waar mensen die dat kunnen, zich vrijwillig inzetten om de samenleving te helpen 
dragen. Waarin de stad ieders thuis is. Waarin niemand zich verloren hoeft te voelen.  


