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Een getuigenis van Lieve
Uit respect voor onze bezoeker en andere mogelijke betrokkenen werd deze getuigenis geanonimiseerd.

“Ik ben Lieve, 61 jaar. Na een relatiebreuk heb ik een woelig half jaar gekend waarbij ik hier en daar
inwoonde bij vrienden, kennissen en familie. Mijn laatste verblijfplaats was bij mijn dochter. Doordat
ik bij haar verbleef en ook daar gedomicilieerd was, viel ik terug op een invaliditeitsuitkering als
samenwonende. Mijn uitkering bedroeg 800 euro/maand.
Toen ik in Turnhout een appartementje vond, heeft het 4 maanden geduurd tegen dat mijn domicilie
in orde was. Er was blijkbaar iets misgelopen met mijn aangifte; papieren kwijt, de wijkagent die niet
langskwam,… Hierdoor werd mijn invaliditeitsuitkering pas in de 5de maand na mijn verhuis terug
aangepast aan mijn situatie als alleenstaande. Ik betaalde een huurwaarborg en huurde een
appartement van 550 euro/maand waar dan nog eens heel wat kosten bijkomen (water, elektriciteit,
gas, …). En dat allemaal met een inkomen van 800 euro/maand. Dat was onmenselijk.
Als je financieel krap zit, is de minste tegenslag een klap in je gezicht en kan je kopje onder gaan.
Want alles volgt: ik had weinig geld voor eten en bij de dokter kreeg ik geen voorschriften meer mee
voor mijn medicatie omdat hij wist dat ik deze toch niet kon betalen. Het is jammer dat dit alles niet
met terugwerkende kracht rechtgezet kon worden. Uiteindelijk is mijn inkomen terug aangepast aan
mijn situatie als alleenstaande, maar nog steeds bedraagt mijn woonkost meer dan de helft van mijn
inkomen.
Doordat ik er financieel niet goed voorzat, heeft T’ANtWOORD mij overhaald contact op te nemen
met de bevoegde diensten om samen met hen te bekijken op welke manier zij mij konden
ondersteunen. Ik sprokkelde al mijn moed bijeen en… ik werd dieper de put ingeduwd. Bij het eerste
contact stond ik na een kwartier terug buiten. Zelden voelde ik mij zo slecht. Ik deed mijn verhaal …
voor de helft, want veel tijd was er niet. Het enige wat ik te horen kreeg waren opmerkingen: een
railpass is te duur, mijn auto moest ik wegdoen, en mijn tekort aan voeding … dat moest ik maar aan
mijn familie vragen. Ik ben wenend naar huis gereden.
Ik zocht begrip voor mijn situatie, iemand die naar me luisterde. Iemand die mij kon vertellen waar ik
recht op had en waar ik gebruik van kon maken, want ik zag door de bomen het bos niet meer.
Iemand die mij een noodvoedselpakket kon geven omdat het mij financieel niet lukte om eten te
kopen, iemand die begreep dat mijn auto mijn vrijheid was en de enige manier om naar mijn hobby te
rijden, waar ik mijn vrienden ontmoet, ook al ben ik de enige van een grote groep die maar 1 tas
koffie drinkt…
Ik zal dit nooit vergeten en zit met een krop in mijn keel als ik er aan terug denk.
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Uiteindelijk kwam ik stukje bij beetje te weten waar ik recht op had. Via andere organisaties en
vrienden. Zo heb ik een UiTPAS aangevraagd, kwam ik te weten dat ik met mijn verhoogde
tegemoetkoming goedkoper met de trein kan reizen, zocht ik uit of ik bij de goedkoopste
energieleverancier zat, weet ik dat ik goedkoop in buurtrestaurant ‘tHERT kan eten, …
Ik ben fier dat ik niet in de schulden ben geraakt. Veel mensen beseffen te weinig hoe snel je in
financiële problemen geraakt. Er moet maar 1 ding gebeuren en pats … je bent vertrokken. Bij mij
was de relatiebreuk de start van mijn problemen. Maar vooral de pech daarna, niet de juiste hulp of
informatie krijgen, … dat maakte dat ik een enorm moeilijke periode heb gekend.
Vandaag de dag moet ik nog steeds goed opletten wat ik met mijn budget doe. Het is nog altijd niet
evident en elke euro draai ik om. Nog steeds gaat meer dan de helft van mijn inkomen naar wonen. Ik
koop altijd witte producten en producten waar ik korting op krijg. Die stickertjes haal ik er af als ik
thuis kom, omdat ik me toch schaam moest iemand dat zien.”

