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Aanbieden petitie kostendelersnorm aan Kamerleden  

 

Den Haag, 19 mei 2021 

“Ik ben Malva en ik ben 71 jaar. 24 jaar geleden ben ik van Curaçao naar 

Nederland gekomen. Ik woont in Rotterdam samen met een van mijn vier 

kinderen. Mijn zoon woont al zijn hele leven bij mij. Hij is nu 53 jaar en 

verstandelijk gehandicapt. Mijn zoon staat nu op de wachtlijst voor 

begeleid wonen. Niet omdat wij dat willen, maar omdat we dan weer 

genoeg geld hebben om rond te kunnen komen. Samen moeten wij nu 

zo’n 340 euro per maand inleveren. Als we apart gaan wonen, hebben 

we ieder een volledige uitkering. Dat is toch gek?  

Wat wij willen is gewoon voor elkaar blijven zorgen. Bij ons is niet een 

van de twee de mantelzorger. Ik zorg voor mijn zoon, die niet in staat is 

zelfstandig te wonen. Maar hij helpt mij ook, met schoonmaken en 

boodschappen doen omdat ik dat niet meer kan. Ik kan niet meer lang 

staan of lang lopen. Ook word ik een dagje ouder en ik moet er niet aan 

denken om alleen te wonen. Nu heb ik het gevoel dat we daartoe 

gedwongen worden.  

Wij doen heel zuinig met ons geld. Voor corona ging ik een paar keer per 

week naar dagbesteding voor ouderen. Omdat ik slecht ter been ben, is 

dat een groot deel van mijn sociale leven. Nu ga ik niet meer zo vaak, 

dat scheelt weer een paar euro per week. Eten koop ik aan het eind van 

de maand en we eten vaak uit blik, want dat is goedkoop. Kleren kopen 

we eigenlijk nooit, alleen soms iets van de markt. Toch zouden we het 

niet redden als we niet af en toe wat zouden krijgen van de andere 

kinderen.   

Wat ik van u vraag is om het voor ons en voor vele anderen zoals wij, 

mogelijk te maken dat we bij elkaar kunnen blijven wonen. Dat u ons niet 

straft, zodat wij voor elkaar kunnen blijven zorgen.” 

 


