
 

 

Persbericht 

Internationale dag voor de uitroeiing van armoede, donderdag 17/10/19 

Samen strijden tegen armoede bij kinderen en hun gezin 

Dit jaar herdenken we de goedkeuring op 20 november 1989 van het Internationaal 

Verdrag inzake de rechten van het kind. De armoede bij kinderen, en bij hun gezin, blijft 

daarbij een grote zorg. In België loopt 1 op 5 kinderen of jongvolwassenen momenteel 

het risico op inkomensarmoede. Er is geen duurzame toekomst voor kinderen van wie 

de ouders het recht op huisvesting, gezonde en betaalbare voeding, onderwijs, werk... 

niet kunnen realiseren. Dit jaar, ter gelegenheid van de Internationale dag voor de 

uitroeiing van armoede, op 17 oktober, roepen de Verenigde Naties op tot "gezamenlijke 

actie om kinderen, hun gezinnen en de samenleving in staat te stellen een einde te 

maken aan de armoede". Zoals elk jaar draagt het Steunpunt tot bestrijding van 

armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting bij tot deze belangrijke dag door 

het publiek te informeren over de vele activiteiten die door verenigingen waar armen het 

woord nemen en andere diverse organisaties en instellingen in België worden 

georganiseerd.  

Op 17 oktober worden in heel België verschillende evenementen georganiseerd, zoals in La 

Louvière, waar 's morgens een burgerbijeenkomst gepland is met als thema "Samen opkomen 

voor de rechten van ALLE kinderen", met een toespraak van mensen in armoede. In Doornik 

begint om 17.00 uur voor het station een mars tegen armoede. In Brussel nodigen 

verschillende organisaties en verenigingen u uit voor hun "Grand Bazar Social Climat". 

Rondom het Sint-Goriksplein worden sensibilisatie workshops georganiseerd samen met 

getuigenissen. Daarna trekt een optocht met lampionnen van de Sint-Gorikshallen naar het 

Sint-Katelijneplein. In Gent rinkelen alle schoolbellen om 11.55 uur om samen aan de bel tegen 

armoede te trekken. Vele andere activiteiten en toespraken zijn gepland in verschillende delen 

van de stad. In Menen zingt een koor tegen extreme armoede, resultaat van een aantal 

workshops, terwijl De Figuranten een monoloog presenteert, gemaakt op basis van 

gesprekken met Oostendse moeders die in kwetsbare omstandigheden leven. In Rochefort 

hebben op 18 en 19 oktober verschillende evenementen plaats in het Cultureel Centrum: 

theater, actietheater, workshops, ontmoetingen en uitwisselingen, om de aandacht te vestigen 

op mensen die niets, helemaal niets, of niet genoeg hebben om een menswaardig leven te 

leiden. 



Andere kleine en grote steden, zoals Antwerpen, Halle, Namen, Dendermonde, Aalst, Ronse, 

Huy, Quaregnon, Watermaal-Bosvoorde, Hasselt, Middelkerke... om er maar een paar te 

noemen, zullen ook deel uitmaken van deze dag, die al op 16 oktober start en voor sommige 

zelfs tot 25 oktober doorloopt.  

Op de website van het Steunpunt tot bestrijding van armoede, kunt u gemakkelijk een activiteit 

bij u in de buurt vinden en het programma van de activiteiten raadplegen. 

 

Contactpersoon : Henk Van Hootegem 

henk.vanhootegem@cntr.be 

Tel : 02/212.31.71 ; 0485/71.52.24 

 

Volg de actualiteit van het Steunpunt op Twitter door u te abonneren op @Luttepauvrete  

 

 

 

 

https://www.armoedebestrijding.be/17-oktober-2019-internationale-dag-voor-de-uitroeiing-van-armoede/
https://twitter.com/Luttepauvrete

