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Schulden bij ouderen ontstaan vooral door een te laag inkomen  

 

 

 

http://www.sdnl.nl/euro-blunder.htm
http://www.sdnl.nl/kamerzetel-151.htm
http://www.sdnl.nl/kamerzetel-151.htm
http://www.sdnl.nl/index.html
http://www.sdnl.nl/balie-crisisdebat.htm
http://www.sdnl.nl/audio/proces-van-mesman-ok.wav
https://www.youtube.com/watch?v=GCWEGJc7N4c
https://so-da.nl/relaties/nieuws
https://youtu.be/5CiL5dUcEDA


Wij kunnen u de informatie over armoede niet onthouden !!  

 De terugkeer van de loonslaaf door bezuiniging op de sociale zekerheid  

 Voorstel voor 'n Kamermotie voor wetswijziging m.b.t. invordering van schulden  

 Armoede in België. Circa 1.500.000 Belgen leven op/onder de armoedegrens  

 Armoede in Nederland. Circa 2.475.600 Nederlanders leven op de armoedegrens  

 Aantal gezinnen verviervoudigd dat afhankelijk is van gratis voedselpakketten  

 Voedselbank Limburg-Zuid trapt op de rem: ruim 400 gezinnen op de wachtlijst  

 Stichting Vangnet om dalende huizenprijzen op te vangen  

 Ton Nuiten schetst een somber beeld m.b.t. de politiek en de media  

 Peter Oeloff vindt voedselbanken een grote schande  

 Robert Brockhus: De oorlog tegen de armen is nu echt begonnen  

 De oplossing voor het woningtekort en armoede is een stilstandsbelasting  

 De media komen nu pas over de brug met informatie over proces van verpaupering  

 Actualiteitenprogramma van Netwerk geef aandacht aan armoede in Rotterdam  

 Armoede van miljoenen Nederlanders eindelijk op tv  

 De misvatting in de discussie bij NOVA over noodzaak van bezuinigen  

 Zoeken bij de Woonbond geeft: Helaas niets gevonden voor "huurverlaging"  

 Martin Dessing pakt de staat aan wegens onderwaardering van de gulden  

 Minister de Geus zegt: "Hervorming van de sociale zekerheid biedt perspectief"  

 Consument houdt hand stevig op de knip en de burgers zijn blutgegraaid  

 Herstructurering Sociale Zekerheid met de wet Algemene Wet Inkomensvoorziening  

 Sociale prestatie van Nederland inclusief de AOW  

 Herstructurering Sociale Zekerheid met de wet Algemene Wet Inkomensvoorziening  

 Sociale prestatie van Nederland inclusief de AOW  

 Probeer de onderstaande quiz van de Raad van Kerken eens goed in te vullen  

 Geen kind is thuis zonder problemen  

 Grote groep ouderen in de schulden, incassobureau ziet veel stille armoede  

 Grondvest, Henry George en "Progress and Poverty"  

 Armoedecongres in Zwolle toont sociaal failliet van pers en politiek  

 Het harde sanctiebeleid dat sociale diensten krachtens de Wet Boeten  

 Brood stelen uit noodzaak allang in de wet geregeld  

 Gemeente Bergh hoopt op navolging armoedebeleid  

 Het Armoededebat, wat is armoede? De omschrijving van het begrip armoede  

 Armoede in Nederland, veel gezinnen in de bijstand zitten in diepe armoede  

 CBS: Koopkracht van minima in 20 jaar 23 procent gedaald  

 Gemeente Leeuwarden: 'Werken levert vaak minder op dan uitkering'  

 Mars in Amerika voor economische mensenrechten, werkloosheid en sociale uitsluiting  

 Koopkracht, de fistel in het polder-koldermodel  

 Ministerie van Sociale Zaken speelt stommetje over koopkrachterosie minima  

 Vragen rond verarming en verrijking  

 Waarom stemden de saneringswijken massaal op Pim Fortuyn; dus rechts ??  

 Het cadeau van de minima voor de aflossing van de staatsschuld  

 Overdenkingen over de Amerikaanse maatschappijstructuur in het Engels  

 Wanneer vermelden de media de vindplaatsen van particuliere informatie?  

 SDN-rubrieken  
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