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De initiatiefgroep Verbeter Breda in gesprek met de gemeenteraad
Breda moet een stad zijn waar het voor iedereen fijn wonen is en waar iedereen gelijke kansen krijgt. Welke
achtergrond je ook hebt en in welke wijk je ook woont. Verbeter Breda onderzoekt hoe we dat voor elkaar krijgen.
In de afgelopen maanden interviewde de initiatiefgroep Verbeter Breda in totaal 300 stadsgenoten en 90 Bredase
organisaties. Met als belangrijkste vraag: ervaart u tweedeling in de stad? De uitkomsten van de gesprekken
zijn samengevat in het zogenoemde Pact van Verbeter Breda. Op donderdag 23 september presenteerde de
initiatiefgroep dit Pact in de gemeenteraad.

Lees meer

Verbeter Breda de komende maanden
Net voor de zomervakantie verscheen het Pact van Breda Deel 1. Het is geschreven door de initiatiefgroep
Verbeter Breda, onder leiding van Justin Goetzee. Het Pact is tot stand gekomen door veel gesprekken met
inwoners en organisaties uit Breda. Het Pact gaat over de toenemende tweedeling in Breda. En dat dat komt
omdat niet alle Bredanaars gelijke kansen krijgen in het leven.
Lees meer

“Laaggeletterdheid is een valse start”
(Interview Rinske Faas, coördinator Digi-Taalhuis)
Een kwart van de jongeren komt laaggeletterd van school af. Aldus een recent krantenbericht. Voor Rinske
Faas, coördinator Digi-Taalhuis Breda is het helaas geen nieuws. “Het aantal laaggeletterden stijgt. En het
speelt zeker ook in wijken waar mensen het toch al moeilijker hebben. Kinderen die opgroeien in taalarme
gezinnen hebben grote kans om zelf ook laaggeletterd te worden. Gevolgen kunnen zijn: schulden, een slechtere
gezondheid, stress, weinig zelfvertrouwen, werkeloosheid, eenzaamheid. Mensen zijn vaak niet op de hoogte van
de mogelijkheden voor (gratis) hulp. In Breda gebeurt al heel veel. Maar het kan nog beter: de wijk in!”

Lees meer

“Kijk naar jongeren met een frisse blik”
(Interview Kyara van de Klundert)

“Ik ga echt niet naar de Hoge Vucht, mama!” Zo reageerde Kyara (20) ooit op het voorstel van haar moeder om
hiernaartoe te verhuizen. Inmiddels weet ze wel beter. “De mensen geven deze wijk een slechte naam. Maar heel
veel jongeren wonen er met plezier.” Dat hoort ze ook terug tijdens haar stage bij Grote Broer, Grote Zus. “We
houden straatrondes en gaan in gesprek met jongeren, maar ook met ouderen en andere buurtbewoners. In de
praktijk hoor en zie je echt wat er leeft.” Haar overtuiging is dan ook: blijf jongeren betrekken en luister écht!
Lees meer
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