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De toekomst van Europa staat op het spel, want kinderen die in armoede
opgroeien blijven vaak arm.
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Ik sta hier vandaag gewoon als een mens voor andere mensen. Als een
moeder. Natuurlijk wil ik het beste voor mijn drie kinderen. Ik weet zeker dat
arme ouders deze wens met mij delen. Stel u eens voor hoe het voelt als het
beste iets is dat ze niet kunnen aanbieden.
De boodschap die ik meebreng is ernstg en het probleem is groot. Maar ik
breng ook hoop. Hoop op solidariteit. Hoop op weerbaarheid. Hoop op
vastbeslotenheid.

"Ik heb meer dan 900 kilometer gelopen, helemaal tot Brussel. Het was ver.
Dertien dagen aan een stuk. Ik heb stof gehapt, me slecht gevoeld. Ik heb dorst
gehad. Ik heb honger gehad. Ik ben moe geweest.
Maar dertien dagen zijn niets in vergelijking met dertien jaar - of meer - van
ongemak voelen, van onvoldoende eten, dorst en vermoeidheid. Dit is de
dagelijkse realiteit van miljoenen kinderen die over de hele wereld in armoede
leven en niet in staat zijn om zich te ontplooien.
Wij denken dat we weten wat armoede is. Waar zij voorkomt en wie het
slachtoffer is. We kennen de reclame op televisie waarin gevraagd wordt om te
doneren voor onderwijs of de maaltijd van een hongerig kind in een ver land.
Maar wat velen niet weten is dat we ook grote problemen in de Europese
Unie hebben, niet ver van ons, dicht bij veel families van onze vrienden.
Armoede is de trieste werkelijkheid van duizenden Europese families en
miljoenen Europese kinderen die in onze gemeenschappen wonen. Deze
kinderen hebben geen gelijke kansen op een warme thuis en voedingsrijke
maaltijden die we elke dag vanzelfsprekend vinden.
In 2014 liepen 122,3 miljoen mensen, bijna 25% van de EU-bevolking, het
risico op armoede of sociale uitsluiting. In sommige lidstaten lag dit cijfer zelfs
op 40%. Kinderen lopen een nog groter risico: 27,8% van de Europese
kinderen - onze kinderen - zijn kwetsbaar voor armoede. Ook hier loopt dit
cijfer in bepaalde lidstaten op tot 40%.

Mensen gebruiken woorden als uitzonderlijk om mijn tocht te beschrijven.
Maar ik ben maar gewoon een mens, net als u. En ik ben het bewijs dat met
genoeg inzet en wil iedereen tot uitzonderlijke dingen in staat is.
Tijdens mijn looptocht door Europa heb ik mensen en organisaties ontmoet
die uitzonderlijke dingen doen voor kinderen die te maken hebben met sociale
uitsluiting. Ik heb lokale voedselbanken bezocht en ik heb gelopen om hun
activiteiten te ondersteunen. Hun energie, passie en plezier in het helpen van
mensen die het nodig hebben zijn de brandstof die ik nodig had om verder te
gaan.
Het zijn die mensen die me ervan overtuigd hebben dat we een einde kunnen
maken aan de armoede, als anderen meedoen met onze strijd om alle
kinderen in Europa toegang te geven tot voedsel, sport en spel.
Ik hoop dat u inspiratie krijgt om mee te doen met mijn race om kinderen
overal genoeg voedsel te geven. Het halen van de finishlijn was nog nooit zo
belangrijk."

