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POVERTY ESCAPE | WIE ZIJN WE? 
 

 

 

 

 

 

 

Archell Thompson is bij het grote publiek bekend als theatermaker van o.a. De Naakte Antilliaan. 
Met zijn theater voorstellingen doorbreekt hij taboes rond huiselijk geweld, criminaliteit en 
succesvol zijn. Daarnaast wordt hij al een aantal jaren ingehuurd door gemeente Rotterdam, om 
met bewoners te werken. Het gaat om bewoners die soms niet bekend zijn bij instanties en 
Gemeente maar die wel hulp nodig hebben. Door de jaren heen ontdekte Archell een bepaald 
patroon in de wijk. Hij zag hoe armoede bewoners in haar macht greep. Wat met name opviel is 
dat arme bewoners ervoor kozen om een nieuwe tv te kopen in plaats van hun achterstallige 
huurschuld te betalen. Wat hem ook verbaasde was dat deze bewoners geld lenen bij malafide 
mensen om vervolgens 30% rente terug te moeten betalen. Waarom maken ze keuzes die hun 
armoede vergroten en waarom belanden ze vaak in het criminele circuit? Met Thérese Nleng 
deelde hij zijn bevindingen. Ze herkende zijn waarnemingen én vulde deze aan met haar 
bevindingen als learning specialist. Ze was ruim 15 jaar werkzaam bij de lokale overheid en was 
betrokken bij grootschalige cultuurprogramma’s. Haar opleidingsprogramma’s hebben een sterke 
binding met actuele maatschappelijke vraagstukken. Ze benut de impact van ervaringsleren voor 
het oplossen van vraagstukken die vragen om een flinke dosis rationele compassie.  

POVERTY ESCAPE | WAT IS HET? 
Poverty Escape is een learning experience waarin de realiteit en spanningen rond armoede 
worden doorleefd. Deelnemers leven zich in in een personage en ervaren de multiproblematiek 
die armoede met zich meebrengt. Het gaat over verkokering en vastlopende systemen maar ook 
over mensen die keuzes maken die hun armoede vergroten en hoe makkelijk het is om je te laten 
verleiden tot criminele activiteiten.   

POVERTY ESCAPE | WAT LEVERT HET OP?  

Gedrag dat lastig in woorden te vangen is, wordt tastbaar en concreet gemaakt. Naast een breder 
antwoord op de vraag ‘wat is hier aan de hand?’ ontstaat ook ruimte voor andere opvattingen 
over waar we naartoe bewegen: andere manieren van organiseren, samenwerken en leren.  
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POVERTY ESCAPE | VOOR WIE IS HET BEDOELD? 

De intense ervaring om in armoede en met schulden te moeten 
(over)leven brengt je dichterbij mensen die in dergelijke 
situaties zitten. Je stapt tijdelijk in de schoenen van die ander. 
Deze ervaring is verrijkend voor teams beleidsmakers en -
uitvoerders werkzaam in het sociale domein, zorg- en welzijns-
instellingen, woningcorporaties, politie, bank- en verzekerings-
wezen, opleidingen met name op het vlak van sociaal culturele 
en maatschappelijke vorming. 
Naast de reguliere variant is er ook een uitgebreidere variant 
van de Poverty Escape waarin meer tijd wordt vrijgemaakt voor  
het toepassen van opgedane inzichten in de dagelijkse praktijk. 

 

POVERTY ESCAPE | INVESTERING IN TIJD EN GELD 

VARIANT 
 

POVERTY ESCAPE (PE) POVERTY ESCAPE PLUS (PE+) 

TIJDSDUUR (in uren) 

 
6 8 

BASISTARIEF 
(voorgesprek, reiskosten, catering, locatie) 

 

€ 500 € 750 

10 – 14 DEELNEMERS 
PE TARIEF  € 195 
PE+ TARIEF  € 225 

 
 

10 DEELNEMERS         € 1.950 10 DEELNEMERS        € 2.250 

11 DEELNEMERS         € 2.145 11 DEELNEMERS        € 2.475 

12 DEELNEMERS         € 2.340 12 DEELNEMERS        € 2.700 

13 DEELNEMERS         € 2.535 13 DEELNEMERS        € 2.925 

14 DEELNEMERS         € 2.730 14 DEELNEMERS        € 3.150 

15 – 18 DEELNEMERS 
PE TARIEF  € 187,50 
PE+ TARIEF  € 217,50 
 
 

15 DEELNEMERS         € 2.812,50 15 DEELNEMERS        € 3.262,50 

16 DEELNEMERS         € 3.000   16 DEELNEMERS        € 3.480 

17 DEELNEMERS         € 3.187,50 17 DEELNEMERS        € 3.697,50 

18 DEELNEMERS         € 3.375 18 DEELNEMERS        € 3.915 

19 – 22 DEELNEMERS 
PE TARIEF  € 180 
PE+ TARIEF  € 210 

 

19 DEELNEMERS         € 3.420 19 DEELNEMERS        € 3.990 

20 DEELNEMERS         € 3.600 20 DEELNEMERS        € 4.200 

21 DEELNEMERS         € 3.780 21 DEELNEMERS        € 4.410 

22 DEELNEMERS         € 3.960 22 DEELNEMERS        € 4.620 

 

POVERTY ESCAPE | PRAKTISCHE ZAKEN 

Voor een aanvraag kunt u het beste contact opnemen met Ruud ter Horst, ruud@hethuisvanasporaat.nl  

Wilt u meer weten? Bel dan met Thérese Nleng, 06 11239784 of mail Archell Thompson, info@archell.nl 

mailto:ruud@hethuisvanasporaat.nl

