
Onze nummer 14 Ahmed Marcouch:  

‘Het repareren van het lek van  
de rijken mag niet ten koste  
van de armen gaan’ 

De verkiezingen op 12 september moeten ons land helpen aan een regering die 
kiest voor een socialer beleid. De financiële crisis werkt door in alle lagen van de 
samenleving. De keuzes die gemaakt moeten worden zijn moeilijk en raken 
iedereen. Maar de pijn moet verdeeld worden en niet alleen bij de midden en 
lagere inkomens terecht komen. De PvdA vindt dat Nederland sterker moet  
worden en socialer geregeerd. 

Ahmed Marcouch was 
onlangs op werkbezoek in 
Amsterdam Noord. Hij heeft 
zijn sporen verdiend als 
bevlogen stadsdeelvoorzitter 
van Slotervaart en is sinds 
2010 Kamerlid en staat nu op 
nummer 14 op de PvdA-lijst. 
Noord is voor hem bekend 
terrein. Als voormalig bewoner 
van Nieuwendam Noord. Hij 
komt er nog vaak bij zijn 
familie. Dit keer bezoekt hij 
het Leefkringhuis in de 
Koekoeksstraat.  

Deelraadsleden Anne-Mieke 
Bulters en Klaas Loef 
begeleiden hem.  

Hij wordt opgewacht door 
Paul Scheerder, die al 45 (!) 
jaar werkt aan de onderkant 
van de samenleving.  

Zoals water het laagste punt 
zoekt, kloppen mensen die 

geen uitweg meer zien, aan bij 
het Leefkringhuis.  

Op een willekeurige dag wordt 
midden in de Vogelbuurt de 
barse werkelijkheid van de 
crisis zichtbaar. Er zijn twee 
vrouwelijke cliënten. Martha, 
Safira. We gaan naar binnen 
en de vrouwen vertellen hun 
verhaal. Eerst Martha, die net 
heeft gehoord dat Rochdale 
haar uit haar woning gaat 
zetten. Haar verhaal is 
exemplarisch voor de velen die 
aankloppen bij het 
Leefkringhuis . Na een periode 
vol ‘huiselijk geweld‘ blijft de 
vrouw achter met de zorg voor 
de kinderen en flinke 
schulden. De man is 
onvindbaar. 

Paul Scheerder: “Niet zo lang 
geleden was het aantal 
huisuitzettingen één per 
maand. Nu loopt het snel op 
naar soms twintig per maand. 
De corporaties zitten krap bij 
kas en moeten streng zijn. Het 
heeft grote gevolgen. De 
betrokkenen (heel vaak 
vrouwen) hebben 
huurachterstand, daar komen 
dan snel deurwaarders – en 
ontruimingskosten bovenop, 
waardoor de schuldenlast snel 
stijgt. Voor schuldsanering is 

een lange wachttijd. Uitzetting 
van gezinnen brengt hoge 
maatschappelijke kosten met 
zich mee. Het gezin valt 
uiteen en de kinderen moeten 
naar een opvanghuis. Soms 
vergaderen 12 hulpverleners 
over 1 geval. Terwijl het 
probleem duidelijk is: “ze 
hebben geen geld en moeten 
wonen en eten.” 

Ahmed prijst Paul, die zonder 
omwegen en heel pragmatisch 
voor de mensen in de bres 
springt. Dit is een staaltje van 
praktische solidariteit die de 
samenleving nodig heeft. Een 
samenleving waar je je om 
andere mensen bekommert. 
“We leven met een financiële 
crisis die veroorzaakt is door 
de graaiers en de bonusjagers. 
Het repareren van het lek van 
de banken mag niet ten koste 
van de armen gaan. Kil 
saneren zonder zicht op meer 
banen verzwakt het land. 
Nederland moet juist sterker 
worden.” 

Hij vindt dat mensen zich zelf 
ook moeten inspannen om er 
uit te komen. Hulpverlening 
moet er zijn om mensen een 
zetje te geven om te werken 
aan hun toekomst. Ze moeten 
opleidingen kunnen stapelen. 

Ze moeten aan het werk. Daar 
wordt je sterker van.  

Hij reageert op Safira, die met 
een torenhoge schuld 7 
kinderen moet voeden, levend 
van een WAO uitkering. Ze 
vertelt dat ze Marokkaanse 
feestjurken maakt. Hij zet haar 
aan om daar haar werk van te 
maken. Hoe moet het dan met 
de kinderopvang? “Nou 
gewoon zoals alle Marokkanen 
dat doen: dat moet je in de 
familie oplossen, je man is 
toch thuis?”. 

Anne-Mieke Bulters vraagt 
zich af of de mannen niet 
aangepakt kunnen worden 
omdat de vrouwen vaak met 
alle problemen achter blijven. 
Marcouch zegt toe daar in de 
kamer vragen over te stellen.  

Dan is het tijd om op te 
breken. Ahmed moet naar Den 
Haag. Paul gaat in de slag met 
de instanties voor Martha. 

Een paar uur na het afscheid 
piept de telefoon: een bericht 
van Paul Scheerder. “Ondanks 
sommige tegenstribbelaars 
deelt DWI mij zojuist mee, dat 
zij de huurschuld overnemen.  

 

 

 

Ik neem aan, dat Rochdale nu 
de ontruiming terug trekt.”  

De reply van Ahmed:  “Aah 
wat mooi, ik had Den Haag 
nog niet bereikt of jullie 
hadden het al opgelost, kijk 
dat is nu veldwerk en 
buurtregie.” 

De namen van Martha en 
Safira zijn om privacy redenen 
veranderd.

 

‘De gevolgen van de crisis moeten 
we in de stad opgevangen’ 

Coby van Berkum is nu 3 jaar wethouder Welzijn in 
Amsterdam Noord. Zij heeft de zware taak om de 
voorzieningen op peil te houden met slinkende 
overheidsbudgetten. Daarbij staat ze voor moeilijke 
keuzes . ‘Niet alles kan blijven zoals het was. Maar 
voorzieningen als het Leefkringhuis, die belangrijk 
werk verzetten,  moeten behouden blijven.’ En daar 
heeft ze voor gezorgd. Gelukkig zijn er nu 
verkiezingen want de VVD en de PVV voerden een 
vijandig beleid voor de grote steden. ‘We leven dicht 
op elkaar in de stad en moeten de gevolgen van de 
crisis samen opvangen. We hebben een regering 
nodig die oog heeft voor alle mensen, waar niemand 
aan de kant wordt gezet.’ 
Naar aanleiding van het werkbezoek van Marcouch 
is Coby met de woningcorporaties overeengekomen 
dat bij dreigende ontruiming het Leefkringhuis 
wordt ingeschakeld om erger te voorkomen. 

  STEM WOENSDAG 

De PvdA nodigt u uit op de koffie 
zaterdag 8 september 10.30 uur  
Grillroom MAX op het Mosplein 
met Ahmed Marcouch en Rob Post 
 

De laatste zaterdag voor de verkiezingen nodigt de PvdA u uit 
om te praten met prominente kandidaten en lokale politieke 
werkers. U bent van harte welkom in Grillroom Max op het 
Mosplein van 10.30 tot 12.00 uur! 

Paul Scheerder zal de laatste stand van zaken geven. Rob 
Post en Achmed Marcouch zullen daar op reageren. Er is 
gelegenheid om vragen te stellen en contact te leggen met de 
aanwezige politici. 

Ook zal een korte documentaire van Ester Gould & Sarah 
Sylbing worden vertoond: ‘De rekening van Catelijne’. Een 
indringend verslag van de rauwe werkelijkheid van de 
armoede in de stad. 

U bent zaterdag van harte welkom in: 

Grillroom MAX, Mosplein 14 (naast café de Bult). 

De verkiezingen op 12 september 
moeten ons land helpen aan een 
regering die kiest voor een socialer 
beleid. De keuzes die gemaakt 
moeten worden zijn moeilijk en 
raken iedereen. Maar de pijn moet 
verdeeld. De PvdA vindt dat 
Nederland sterker moet worden en 
socialer geregeerd.  


