
 

17 oktober – Werelddag van Verzet tegen Extreme Armoede 
  
Iedereen wil meetellen.   
Iedereen wil gehoord worden.   
Iedereen wil een reden om te zingen.  
  
Het Netwerk tegen armoede kent 60 verenigingen. Samen strijden zij voor één gemeenschappelijk doel:       

Een samenleving waarin iedereen gelijke kansen krijgt en armoede wordt uitgesloten.  

Deze verenigingen, zoals De Vrolijke Kring, zijn een plaats waar mensen samenkomen en waar naar hen wordt 

geluisterd.  Een plaats waar mensen zich kunnen ontplooien en waar ze kunnen vertellen over de dingen 

waarmee zij het moeilijk hebben.  

Het onze taak om met deze problemen aan de slag te gaan. Samen met mensen in armoede zoeken we 

oplossingen en leggen deze op tafel bij het lokaal en bovenlokaal beleid. 

 

We organiseren ook vormingen en starten projecten op in samenwerking met lokale partners. Momenteel is 

onze klusjesdienst ‘De Kompanie’ in volle opstart. Vrijwilligers met- en zonder armoede ervaring helpen mensen 

met weinig middelen bij praktische problemen op vlak van huisvesting en maatschappelijke dienstverlening. En 

terwijl we hulp bieden, luisteren we opnieuw naar de signalen die mensen geven.          Over wat beter zou 

moeten... in het systeem, bij de diensten, op de woonmarkt... 

En zo blijven we strijden. Tot iedereen zijn recht op inkomen, hulpverlening, wonen, gezondheid, vrije tijd, 

onderwijs...kan opnemen 

 

Dit structureel toekennen van rechten  is essentieel in het bestrijden van armoede. Maar het is de menselijke, 

warme solidariteit die ervoor zorgt dat mensen niet tussen de mazen van het net vallen.   

Hang daarom op 17 oktober een wit, geknoopt laken uit en bind samen met ons de strijd aan tegen armoede.   
  
Programma: donderdag 17 oktober - Den Botaniek, Spinstersstraat 36  
  
11u30: Lunch met een verhaal  
12u45: Boekvoorstelling ‘aan de onderkant ligt de lat altijd hoger’  
14u00: Mars tegen armoede – vertrek aan Den Botaniek  
14u30: Officieel moment aan de steen – Bibliotheek Ronse  
20u00: Muziektheatervoorstelling- ‘Een Jukebox voor iedereen’ - CC De Ververij, Wolvestraat         
             Extra voorstelling op maandag 21 oktober om 18u00  

 

 

Wil je ons steunen? Dat kan met een gift op rekeningnummer BE07 0013 8286 7766  

of fiscaal aftrekbaar op rekening van het Netwerk tegen Armoede: BE95 6524 8038 0458 met vermelding 

van projectnummer 604.  

Zoek ons ook op www.trooper.be en steun ons bij al je online aankopen zonder een cent extra uit te geven! 

http://www.trooper.be/

