Motie: ‘Ieder kind verdient een goed ontbijt’
De raad van de gemeente Leeuwarden, in vergadering bijeen op 02-06-2020, behandelende
‘Motie vreemd aan de orde van de dag’;
Overwegende dat;









De Buurvrouw & BuurvrouwBus een initiatief wil starten om voor kinderen, die zonder
goed ontbijt naar school gaan vanwege armoede of andere problematiek, een
ontbijtpakket te regelen en dit bij scholen af te leveren: De OntbijtBuurvrouw
De Buurvrouw & BuurvrouwBus een grasroot project is en ‘van onderop’ ontstaan
is uit de legacy van Culturele Hoofdstad 2018.1
De Buurvrouw& BuurvrouwBus een beweging is en absoluut geen organisatie,
stichting of vereniging. Alles komt uit en gaat naar de mienskip.
De beweging vanuit diverse Social Development Goals (SDG 1,2, 3,4 en 10) opereert
en waar dit college zich ook aan heeft gecommitteerd.2
Wij vertrouwen op de eigen kracht van de mensen en dit initiatief van de Buurvrouw &
Buurvrouwbus hier op aansluit. De Buurvrouw creëert haar eigen netwerk en
mogelijkheden binnen het systeem van de mienskip.
Wij gelijkwaardige kansen voor ieder kind willen creëren en dit initiatief daarbij helpt.

Constaterende dat;





In Leeuwarden ongeveer 1 op de 10 huishoudens (5630 huishoudens) onder de
armoedegrens valt. (Armoedemonitor Leeuwarden 2020)
In Leeuwarden 1 op de 13 kinderen (1715 kinderen) opgroeit in een
huishouden dat onder de armoedegrens valt. (Armoedemonitor Leeuwarden
2020)
De Buurvrouw & Buurvrouwbus al twee ‘Ontbijtbuurvrouwen’ gevonden heeft om dit
initiatief te starten en te coördineren.



De Buurvrouw & Buurvrouwbus onafhankelijk wil zijn van subsidies en dit
bedrag ook ziet als een aanjaagbudget waardoor de gemeenschap dit
uiteindelijk zelf gaat financieren/sponsoren.

Verzoekt het college:



Eenmalig een bedrag van 2000 euro uit het ISI beschikbaar te stellen aan de Buurvrouw
& BuurvrouwBus als aanjaagbudget voor dit initiatief.
In overleg te gaan met de Buurvrouw & BuurvrouwBus om deze financiering zo
vorm te geven dat het past bij de filosofie van de Buurvrouw & BuurvrouwBus.
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