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Interview  
Met Annemaria Evers 
 
Sterk uit Armoede 
 
 

 
 
Als dubbeltje kun je een kwartje worden  
 
Armoede is niet altijd zichtbaar in een gemeenschap, maar wordt een steeds groter onderdeel van 
en probleem binnen gemeenschappen. Ook Drentse dorpen worden ermee geconfronteerd. De 
hoge gasprijzen en dure boodschappen zorgen er mede voor dat mensen met een laag inkomen nog 
minder goed rond kunnen komen. We zien dus dat steeds meer dorpen aan de slag willen om een 
steentje bij te dragen aan het ondersteunen van mensen die het niet breed hebben. Opgeleid 
ervaringsdeskundige Annemaria Evers van Sterk uit Armoede was bereid om haar verhaal met ons 
te delen. Annemaria groeide op in financiële en emotionele armoede en weet als moeder van drie 
zonen als geen ander hoe zij in moeilijke tijden het hoofd boven water probeert te houden. 
Annemaria vertelt dat zij de cirkel van financiële en emotionele armoede heeft kunnen doorbreken. 
Zij heeft jaren alles gegeven om haar leven weer op de rit te krijgen en dat is haar gelukt. Inmiddels 
is zij opgeleid tot ervaringsdeskundige en deelt ze vanuit haar werk regelmatig haar krachtige 
verhaal.  
 
Annemaria en haar gezin behoorde tot wat we noemen generatie armoede. Ze was het stille muisje 
in huis en kreeg vanuit het gezin niet de kans om te floreren. Haar stigma ‘ik ben dom’ heeft ze 
jarenlang met zich meegedragen totdat ze in aanraking kwam met de opleiding tot 
ervaringsdeskundige. Daar leerde zij zichzelf als vrouw weer te waarderen en haar hart maakte een 
sprongetje toen zij zichzelf weer voor het eerst in de 1ste persoon aansprak. ‘Ik’ kunnen zeggen was 
lang niet gewoon.  
 
Mijn leven is mijn probleem  
 
Als je uit de wereld van armoede komt, zo vertelt Annemaria, dan hoor je nergens meer bij. Je hoort 
niet bij de groep die zich rekent tot armoede én je hoort niet tot de andere groep. Eigenlijk leef je 
tussen twee werelden. ‘Niet dat je daardoor zielig bent hoor, absoluut niet’. Het is juist belangrijk 
dat je het heft in eigen handen neemt en in jezelf en in je gezin blijft geloven. Het is belangrijk dat je 
inziet dat je alleen zelf zorg kunt dragen voor het oplossen van jouw problemen. Voor mij is het ‘mijn 
zoons en ik’, met hen heeft Annemaria ook een hele ontwikkeling doorgemaakt.  
 
Voor de mensen die armoede niet echt kennen: in armoede sta je continu onder druk. Je leeft in een 
tunnelvisie en je draagt veel (fysieke) pijn met je mee. En ja, we maken ook verkeerde keuzes, niets 
menselijk is ons vreemd. Dat komt veelal door de patronen die we met ons meenemen vanuit de 
jeugd en de stressvolle situatie die zorgt dat we niet meer objectief kunnen nadenken.  
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Verbinding, vertrouwen en begrip  
 
Wat hebben wij dan nodig om uit deze verstrikte situatie te komen? Heel veel 
doorzettingsvermogen! Doorgaan en hoop houden. En laten zien aan de buitenwereld dat jij je best 
doet voor jezelf en je gezin. Het helpt als er mensen om je heen zijn die begrip kunnen tonen, een 
arm om je heen slaan zodat jij je weer mens kunt voelen. We zitten zo snel in stigmatisering, zonder 
dat we het door hebben. ‘Heb je schulden gekregen? Dan heb je het er vast zelf naar gemaakt. Zo 
wordt er vaak gedacht’.  
 
Onze systemen zijn ook vaak nog op wantrouwen gebaseerd. Neem bijvoorbeeld de 
belastingdienst: je krijgt eerst een schuld op je naam, achteraf wordt het al dan niet teruggedraaid 
als het niet bleek te kloppen. Laten we daar met elkaar aan werken, de ander zien van uit 
vertrouwen en elkaar vragen blijven stellen. Hoe zit het nu echt. Zelf heeft het mij heel ver gebracht 
om mijn eigen patronen onder de loep te nemen en ze uiteindelijk te doorbreken, aldus Annemaria.  
 
Tegenwoordig ziet Annemaria haar jeugd als een les die zij kon leren; dat het leven een grote les is 
waarin je zelf regie dient te nemen, dat geeft zij nu door aan haar kinderen.  
 
Annemaria sluit af met: de armoede zit niet meer in mij, ik voel mij rijk. 
 
 
 
 
 
  


