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Om armoede te karakteriseren en monitoren in situaties waar inkomens- of uitgaven 

gegevens niet direct voorhanden zijn bestaat behoefte aan een kosteneffectief 

meetinstrument. Dit is het geval in de rurale context van Oeganda, waar het merendeel 

van de agrarische bevolking onder het bestaansminimum leeft. Een meer directe 

benadering tot armoede die uitgaat van een lokaal perspectief wordt in dit onderzoek 

uiteengezet en empirisch getoetst in drie rurale districten. Door aan te nemen dat mensen 

in een dominante volgorde economische hulpbronnen accumuleren en dat deze nodig zijn 

om boven het bestaansminimum uit te groeien, kunnen we op grond van wat mensen 

wel/niet bezitten of toegang toe hebben, vaststellen hoe arm of rijk ze zijn. Hoewel onder 

hulpbronnen ook publieke voorzieningen, menselijke bekwaamheden en controle over 

instituties kan worden verstaan, beperkt dit onderzoek zich tot duurzame bezittingen en 

voedselconsumptie (duurzame goederen, kleding, behuizing, voedsel, land, 

gereedschappen, levende have). Omdat de toegang tot kapitaalmarkten van kleine boeren 

in Oeganda beperkt is, en vanwege de ondeelbaarheid van de meeste hulpbronnen kan de 

variëteit in bezit en consumptie beschouwd worden als een indicator van welvaart. 

Mensen die in diepe armoede leven, willen eerder meer bezitten/consumeren van alles 

dan minder. Een dergelijke benadering verschaft inzicht in de verschillende dimensies 

van armoede en toont aan waar sprake is van nijpende tekorten. Bijvoorbeeld, in welk 

dorp men het risico loopt op een voedseltekort of waar men slecht gehuisvest is. 

Verbetering of verslechtering in welvaart kan zo relatief eenvoudig worden waargenomen 

en tot input dienen ter priorisering van lokaal en regionaal armoedbestrijdingsbeleid. 

 


