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Voorwoord
In	België	leven	anderhalf	miljoen	mensen	in	een	huishouden	met	
een	verhoogd	risico	op	armoede.	Zeven	procent	van	de	bevolking	
wordt	getroffen	door	langdurige	inkomensarmoede.	Ondertussen	
blijft	de	ongelijkheid	toenemen:	het	inkomen	van	de	10%	armsten	
ligt	28	keer	lager	dan	dat	van	de	10%	rijksten1.	Maar armoede is 
meer dan een gebrek aan geld. Het is een onrecht dat zich stelt 
op alle maatschappelijke domeinen.	De	manier	waarop	onze	
samenleving	is	ingericht	maakt	namelijk	dat	sommige	mensen	
worden	uitgesloten.	Mensen	in	armoede	dragen	hierdoor	ook	een	
gekwetste	binnenkant	met	zich	mee.	Uitgesloten	worden	knaagt	

immers.	Het	tast	het	zelfvertrouwen,	de	zelf-
waarde,	zelfs	de	persoonlijkheid	op	zich	aan.	De	
strijd	tegen	armoede	is	daarom	niet	alleen	een	
zaak	van	mensen	in	armoede	en	armoedevereni-
gingen.	Het is een zaak van iedereen.

‘de	Verenigde	Verenigingen’,	en	in	het	bijzon-
der	het	Vlaams	Netwerk	van	Verenigingen	waar	
Armen	het	Woord	Nemen,	roept	daarom	in	het	

licht	van	17	oktober,	de	Werelddag	van	Verzet	tegen	Armoede,	de	
Vlaamse	verenigingen	op	om	hun	solidariteit	uit	te	drukken	en	zelf	
een	bijdrage	te	leveren	in	het	verzet	tegen	armoede	en	uitsluiting.	
Gebundelde	krachten	kunnen	immers	de	slagkracht	vergroten.

Nu	vraag	je	je	misschien	af:	“Hoe	kunnen	wij,	als	vereniging,	ons	
steentje	bijdragen?”	Wel,	niet	gevreesd!	Deze	wegwijsgids	is	een	
aanknopingspunt	om	je	op	weg	te	helpen,	te	informeren	en	te	
inspireren.	Het	bevat	een	aantal	goede	praktijkvoorbeelden,	tips	ter	
ondersteuning,	een	overzicht	van	diensten	en	organisaties	die	jouw	
vereniging	kunnen	verder	helpen	in	jouw	strijd	tegen	armoede	en	
leessuggesties	die	jouw	inzicht	in	de	armoedeproblematiek	en	de	
rol	van	verenigingen	hierin	kunnen	vergroten.

[1] Bron: www.armoedebestrijding.be

“Armoede is meer dan 
een gebrek aan geld. Het is 
een onrecht dat zich stelt 
op alle maatschappelijke 

domeinen.”
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WEGWIjSGIDS ‘VErENIGEN TEGEN ArmOEDE’
De wegwijsgids is een initiatief van ‘de Verenigde Verenigingen’ 
in bijzondere samenwerking met het Vlaams Netwerk van 
Verenigingen waar Armen het Woord Nemen. Het kadert 
binnen het door de Vlaamse Overheid ondersteunde project 
‘Verenigen tegen Armoede’. Met dit project draagt ‘de 
Verenigde Verenigingen’ bij tot de empowering van (kans)
armen en het wegwerken van participatiedrempels. Onder 
de vlag van Vlaanderen In Actie en in het kader van het 
Charter met de Vlaamse overheid, sensibiliseert ze één jaar 
lang verenigingen rond hun maatschappelijke opdracht. Ze 
wil verenigingsacties ondersteunen en met verenigingen het 
beleid aanspreken over armoede en uitsluiting.

‘de Verenigde Verenigingen’	is	de	
spreekbuis	van	het	middenveld	en	
bestaat	uit	11.11.11,	Vlaams	ABVV,	
ACLVB,	ACV,	ACW,	BBL,	Forum	Etnisch-
Culturele	Minderheden,	Federatie	van	
Organisaties	voor	Volksontwikkelingswerk	
(FOV),	Forum	voor	Amateurkunsten,	
Gezinsbond,	Christelijke	Mutualiteit	
(LCM),	Socialistische	Mutualiteit	(NVSM),	
Vlaamse	Jeugdraad,	Vlaams	Netwerk	
van	Verenigingen	waar	Armen	het	
Woord	Nemen,	Vlaamse	Sportfederatie	
en	honderden	andere	organisaties.	Dit	
samenwerkingsverband	werkt	aan	een	
verenigingsvriendelijk	klimaat	door	ver-
enigingen	met	raad	en	daad	te	onder-
steunen,	het	beleid	te	beïnvloeden	en	
verenigingen	bij	het	grote	publiek	en	doel-
groepen	te	promoten.

Het Vlaams Netwerk van Verenigingen 
waar Armen het Woord Nemen	werkt	
samen	met	49	lokale	verenigingen	
met	het	uiteindelijke	doel	armoede	
en	sociale	uitsluiting	uit	te	bannen.	In	

de	verenigingen	staan	mensen	die	in	
armoede	leven	centraal.	Zij	nemen	er	
op	alle	niveaus	het	woord.	Het	Vlaams	
Netwerk	biedt	ondersteuning	aan	hun	
verenigingen,	creëert	uitwisselingsmo-
menten,	verdedigt	de	belangen	van	men-
sen	in	armoede,	samen	met	hen,	bij	de	
overheid	en	diensten	en	werkt	aan	een	
positieve	beeldvorming.

De wegwijsgids bestaat uit twee 
delen. In deel één schetsen we zes 
praktijkvoorbeelden. Elk prak-
tijkvoorbeeld geeft op een andere 
manier weer hoe verenigingen 
de strijd hebben aangeknoopt 
tegen armoede. Doorheen deel 
één zijn leessuggesties verweven: 
 brochures, boeken en verslagen 
die verenigingen al een eerste 
zicht kunnen geven op armoede 
en hun rol hierin. In deel twee 
helpen we jullie wegwijs in de 
verscheidenheid aan organisaties 
en diensten die handelen over het 
thema ‘armoede’. 
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heel wat organisaties hebben het je al succesvol voorgedaan. 
Je vereniging engageren kan op allerlei manieren: door 
ontmoetingskansen te creëren, actie te voeren, te sensibiliseren, door 
vormingen te organiseren of door de toegang 
naar de eigen vereniging te vergroten. 
We hebben in de verscheidenheid aan 
goede praktijken, zes inspirerende 
praktijkvoorbeelden gekozen. 
Hiermee illustreren we dat, ondanks de 
grote verschillen onder de verenigingen 
in achtergrond, doelpubliek en activiteiten 
elke vereniging, op haar manier haar 
solidariteit kan uitdrukken en de strijd tegen 
armoede kan aangaan.

Goede 
praktijk- 
voorbeelden
Ben je begaan met de armoedeproblematiek, 
maar weet je niet hoe je als vereniging het verschil 
kunt maken? Slaagt jouw vereniging er maar niet 
in mensen in armoede te bereiken? Geef de moed 
niet op! Verenigingen kunnen echt wel 
de strijd aangaan tegen armoede, 
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Binnen je vereniging heb je je eigen speerpunten en vaste 
activiteiten. Hoe past een werking rond armoede hier nog bij, 
zonder dat het heel je jaarwerking bepaalt? Een laagdrempe-
lige manier om als vereniging een eerste stap te zetten naar 
mensen in armoede, is samen een activiteit te organiseren. Dat 
dachten ook de partners van de solidariteitsactie ‘Tafelen met 
anderen’. Door ontmoetingskansen te scheppen tussen men-
sen met en zonder armoede-ervaringen verhogen deze vereni-
gingen de solidariteit in de strijd tegen armoede.

Solidariteitsactie 
‘Tafelen met anderen’

KWB Sint-Baafs•	 	is	een	plaatselijke	afdeling	van	de	KWB	
met	een	open	en	gezinsgerichte	socio-culturele	werking.	
KWB	biedt	een	waaier	aan	interessante	activiteiten:	ont-
spanning,	debatavonden,	sport,	uitstappen	voor	het	hele	
gezin,…

Ziekenzorg CM Sint-Baafs•	 	is	een	plaatselijke	afdeling	van	
Ziekenzorg	CM	die	zich	richt	tot	alle	zieken.	Ziekenzorg	
pleegt	huisbezoeken	en	organiseert	doorheen	het	jaar	
vormende	en/of	ontspannende	activiteiten,	uitstappen,	
hobby-activiteiten,	een	kerst-	en	paasviering,	een	jaar-
lijkse	ziekenzalving	en	een	Nationale	ziekendag.

Ûze Plekke vzw•	 	is	een	Brugse	vereniging	waar	mensen	
de	strijd	aangaan	tegen	armoede	en	uitsluiting.	Ze	is	
erkend	als	welzijnsschakel	en	als	vereniging	waar	armen	
het	woord	nemen.	Ûze	Plekke	werkt	samen	aan	een	lange	
weg	van	veranderingsprocessen	door	bewustmaking,	
campagnes,	samenkomsten,…

Vzw Wieder•	 	is	een	erkende	Brugse	vereniging	waar	
armen	het	woord	nemen.	Ze	brengt	op	de	eerste	plaats	
mensen	in	armoede	samen	maar	staat	ook	open	voor	
mensen	die	geen	armoede-ervaring	hebben.

PArTNErS
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In	haar	zoektocht	om	solidariteit	niet	
alleen	uit	te	drukken	door	geldinza-
meling,	belandde	KWB	Sint	Baafs	bij	
een	actie	in	het	nationale	KWB-aanbod	
‘Tafelen	met	anderen’.

Het	idee	van	deze	actie	is	goed	in	haar	
eenvoud:	leg	contacten	met	anderen	en	
deel	waar	je	goed	in	bent.	KWB	Sint-
Baafs	stapte	vervolgens	naar	andere	
organisaties	om	te	polsen	naar	hun	
ideeën	over	een	soortgelijke	solidariteits-
actie.	Overtuigd	en	enthousiast	besloten	
ook	vzw	Wieder,	Ziekenzorg	CM	en	wel-
zijnsschakel	Ûze	Plekke	vzw	tijd	uit	te	
trekken	voor	dit	project	en	niet	overhaast	
te	werk	te	gaan.

In	de	daaropvolgende	vergaderingen	for-
muleerde	elke	vereniging	wat	belangrijke	
aandachtspunten	waren	voor	de	solidari-
teitsactie,	zoals	het	creëren	van	ontmoe-
tingskansen,	de	drempel	laag	houden,…	
Ze	wisselden	ook	creatieve	ideeën	uit	voor	
de	invulling	ervan	(een	wandeling,	een	
etentje,	een	creanamiddag,…)	en	over-
legden	met	de	achterban.	Uiteindelijk	
kozen	de	vier	organisaties	voor	een soli-
dariteitsactie	in	de	vorm	van	een etentje, 
door alle deelnemers voorbereid.	Het	
doel	van	deze	actie	was:	ontmoetings-
kansen creëren.

Veel	tijd	kroop	in	de	uitwerking	van	de	
actie,	om	ervoor	te	zorgen	dat	iedereen	
een	verantwoordelijkheid	kon	opnemen	
en	er	ruimte	was	bij	de	verenigingen	om	
in	gesprek	te	gaan	met	de	leden	en	met	

elkaar.	De	gedragenheid	voor	de	solida-
riteitsactie	bij	alle	geledingen	binnen	de	
verenigingen	was	essentieel.

Van	het	maken	van	zaal-	en	tafelversie-
ring,	over	servetten	plooien	en	tafels	dek-
ken	tot	de	bereiding	van	het	aperitief	en	
het	dessert.	Door	dit	groot	aanbod	aan	
taken	vond	iedere	deelnemer	wel	iets	vol-
gens	zijn	talent.

Het	was	aan	elke	verantwoordelijke	
organisatie	om	ervoor	te	zorgen	dat	de	
deelnemers,	liefst	uit	de	verschillende	
verenigingen,	samen	aan	het	werk	gin-
gen.	Dit	vergrootte	de	ontmoetingskansen	
tussen	de	verschillende	deelnemers.	Ook	
mensen	met	kinderen	konden	deelnemen	
want	er	werd	kinderopvang	voorzien.	Voor	
de	deelnemers	die	al	klaar	waren	met	
hun	taak,	was	er	bovendien	animatie.	De	
solidariteitsactie	was	een	groot	succes,	
niet	minder	dan	100	mensen	vanuit	de	
verschillende	organisaties	namen	deel	
aan	het	etentje.
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TIP
S mEEr INFO

KWB Sint-Baafs
info@kwb-sintbaafs.be
www.kwb-sintbaafs.be

Ziekenzorg CM Sint-Baafs
(Jaklien	Denolf)
Edgar	Tinelstraat	3,	8200	Sint-Andries
Tel.	050	31	26	49
jaklien_denolf@hotmail.com

Vzw Wieder
Rozendal	3,	8000	Brugge
Tel.	050	33	54	84
vzwwieder@hotmail.com

Ûze Plekke
Stationslaan	20,	8200	Brugge
Tel.	050	67	59	79
uzeplekke@telenet.be

LEESTIP
Haesendonckx, C. & Wuyts, A. (2005). • 
Een paar apart. Gearrangeerde ontmoetin-
gen tussen mensen die in armoede leven en 
mensen die niet in armoede leven. 
Aanvragen bij 
jacobs.rechtop@gmail.com

Recht-Op (2005) • 
Ik ben die oorbel van 2 euro. Verhalen over 
en door mensen in armoede. 
Aanvragen bij 
jacobs.rechtop@gmail.com

Samen eten brengt mensen • 
dichter bij elkaar, een ideale 
manier dus om de solidariteit te 
verhogen. Ontmoeting zit daarbij 
niet alleen in de eigenlijke acti-
viteit, maar zeker (meer!) in de 
voorbereiding ervan.

Door een project met meerdere • 
verenigingen uit te werken, 
ontstaat er een grotere mate van 
anonimiteit onder de deelnemers. 
Zo is het niet van iemands gezicht 
af te lezen bij welke vereniging 
men hoort. Mensen krijgen dus 
geen etiket opgeplakt, wat zeker 
drempelverlagend werkt.

Om een geslaagd samenwerkings-• 
verband te realiseren, moeten de 
verschillende verenigingen goed 
op elkaar afgestemd zijn. Door 
genoeg tijd te nemen voor het 
project, is er ruimte om ideeën en 
verwachtingen uit te wisselen en 
taken en verantwoordelijkheden 
duidelijk af te spreken en zo te 
komen tot een project waar ieder-
een achter staat.

Een dergelijke laagdrempelige • 
actie kan het begin zijn van 
een langer, duurzamer samen
werkingsverband.

Nog op zoek naar inspiratie voor acties of promotietips? 
Surf naar 

www.deverenigdeverenigingen.be > ondersteuning.
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De werking van een vereniging staat of valt meestal met 
de inzet van haar vrijwilligers. Ook als je een activiteit rond 
‘armoede’ wil opstarten, is het goed om eerst stil te staan bij 
de houding en ervaringen van je eigen vrijwilligers of bestuurs-
leden. Scouts en Gidsen Vlaanderen organiseerde daarom de 
vorming ‘24-uren van Open Kamp’.

24-uren van Open Kamp
Scouts en Gidsen Vlaanderen vzw•	 	is	een	van	de	grootste	
jeugdbewegingen	in	Vlaanderen.	Deze	telt	maar	liefst	
650	plaatselijke	scouts-	en	gidsengroepen;	zij	vormen	de	
basis	van	de	beweging.	Scouts	en	Gidsen	is	bestemd	voor	
kinderen	en	jongeren	van	6	tot	18	jaar	en	staat	in	voor	de	
ontspanning	en	opvoeding	van	haar	leden	in	hun	vrije	tijd.

Armoede In-Zicht•	 	is	een	gezamenlijk	project	van	het	
Vlaams	Netwerk	van	Verenigingen	waar	Armen	het	
Woord	Nemen	en	Welzijnszorg.	Armoede	In-Zicht	wil	via	
vormingen	inzicht	bieden	in	de	armoedeproblematiek	en	
gesprek	begeleiden	over	hoe	maatschappelijke	structuren	
armoede	in	stand	houden	en/of	reproduceren.	Ze	doet	
daarvoor	steeds	beroep	op	de	expertise	van	opgeleide	
ervaringsdeskundigen	en/of	mensen	in	armoede	uit	ver-
enigingen	waar	armen	het	woord	nemen	en	andere	wel-
zijnsorganisaties.	Op	deze	manier	wil	Armoede	In-Zicht	
het	sociale	stigma	rond	armoede	doorbreken.

PArTNErS
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Scouts	en	Gidsen	Vlaanderen	organi-
seert	jaarlijks	een	tiental	regionale	‘Open	
Kampen’,	kampen	voor	kinderen	en	jon-
geren	die	door	Scouts	en	Gidsen	moei-
lijk	worden	bereikt.	In	de	praktijk	zijn	dit	
kinderen	en	jongeren	uit	maatschappelijk	
kwetsbare	en/of	allochtone	gezinnen.	
Met	Open	Kamp	wil	Scouts	en	Gidsen	
Vlaanderen	deze	jongeren	kennis	laten	
maken	met	scouting	maar	hen	ook	de	
kans	geven	om	hun	zelfwaarde,	zelfres-
pect	en	zelfvertrouwen	op	te	bouwen	of	te	
herwinnen.

Ook	voor	de	ervaren	vrijwilligers	van	
Open	Kamp	bleef	het	een	uitdaging	om	
als	leider	gepast	om	te	gaan	met	de	ver-
schillende	achtergronden	van	de	deelne-
mers.	Daarom	vroegen	ze	een vorming 
op maat over armoede	aan	bij	Armoede	
In-Zicht:	‘24-uren	van	Open	Kamp’.	
Tijdens	deze	tweedaagse	vorming	dach-
ten	de	Open	Kamp-leiders	samen	na	
over	‘kansarmoede’.	De	jongeren	werden	
(via	opdrachten)	aangezet	te	reflecteren 
over hun eigen kijk op armoede en stil te 
staan bij de consequenties van deze visie 
op hun eigen handelen.	Naast	het	aan-
bieden	van	een	theoretisch	kader	op	de	
armoedeproblematiek	was	er	ook	ruimte	
voor	praktische	vragen:	“Hoe	kan	ik	
beter	reageren	op	straf	gedrag	van	Open	
Kampers?”	“Waar	hou	ik	best	rekening	
mee	tijdens	het	Open	Kamp?”.

Deze	vorming	werd	in tandem	gege-
ven,	door	een	professionele	vormings-
deskundige	en	een	opgeleide	

ervaringsdeskundige	in	armoede	en	
sociale	uitsluiting.	Beiden	brachten	eigen	
ervaringen	in	en	zo	werd	het	perspectief	
van	mensen	in	armoede	mee	in	de	vor-
ming	opgenomen.

Het	resultaat	voor	de	leiders	was	uitge-
sproken	positief:	ze	stonden	stil	bij	hun	
eigen	functioneren,	kregen	inzicht	in	de	
achtergrond	van	de	‘Open	Kamp’-leden	en	
werden	zo	versterkt	in	hun	leiderschap.

WAT

Foto © Scouts en Gidsen Vlaanderen
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mEEr INFO
Scouts en Gidsen Vlaanderen / 
Ploeg Diversiteit & AVC Zingeving
Lange	Kievitstraat	74,	2018	Antwerpen
Tel.	03	231	16	20
Fax.	03	232	63	92
diversiteit@scoutsengidsenvlaanderen.be
www.scoutsengidsenvlaanderen.be

Armoede In-Zicht
Tel.	02	204	06	33		
(Stef	Jorissen	&	Toon	De	Rijck)
Tel.	02	548	26	88	(Cindy	Put)
stef.jorissen@vlaams-netwerk-armoede.be
toon.de.rijck@vlaams-netwerk-armoede.be
cindy.put@welzijnszorg.be
www.armoede-in-zicht.be

LEESTIP
Welzijnszorg. (2006). • 
Achtergronddossier: ‘Samen armoede uit-
sluiten’. 
Meer info op www.welzijnszorg.be

Didelez, G. & De Pril, L. (2009). • 
Ik ben Iemand/Niemand. 
Meer info op 
www.ikbeniemandniemand.be

Vergroot je inzicht in armoede, • 
sta stil bij je eigen kijk op 
armoede en ga na wat het 
effect is van die visie op je 
eigen handelen. Je kunt maar 
mensen in armoede bereiken 
als je ook hun leefwereld 
begrijpt.

Werk samen met 
organisaties en 

verenigingen die 
kennis hebben van de 

armoedeproblematiek. 
Zij beschikken over de 

kennis, de methodieken, de 
vormingen om te reflecteren 
over armoede en hier inzicht 

in te verschaffen.
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Inzicht verwerven in je eigen handelen, ervaringen en opvattin-
gen rond armoede, is essentieel om daarna de brug te kun-
nen slaan naar mensen in armoede. Ook binnen verenigingen 
wordt die oefening gemaakt. ‘Welk beeld hebben mensen van 
onze vereniging?’, ‘Welke drempels zijn er in onze vereniging 
voor mensen in armoede?’ Zo onderzocht KAV samen met vzw 
DOMO welke participatiedrempels er bestaan binnen de KAV-
afdeling voor vrouwen met minder kansen. De belangrijkste 
lessen werden vervolgens gebundeld in de praktijkgids ‘Pak 
een stoel en zet er u bij! Drempels voor kwetsbare vrouwen in het 
verenigingsleven wegwerken’.

‘Pak een stoel en zet er u bij!’
Domo vzw (Door Ondersteuning Mee Opvoeden)•	 	is	een	
autonome	en	regionaal	actieve	vrijwilligersorganisatie	in	
Leuven	die	opvoedingsondersteuning	geeft	aan	kansarme	
gezinnen	met	kleine	kinderen.	Met	deze	werking	wil	zij	
het	sociale	netwerk	van	deze	kwetsbare	gezinnen	opbou-
wen	of	herstellen.	Domo	vzw	bereikt	met	behulp	van	
haar	40	vrijwilligers,	een	37-tal	gezinnen,	hoofdzakelijk	
vrouwen,	die	door	de	omstandigheden	waarin	ze	moeten	
(over)leven,	samen	met	hun	gezin,	kwetsbaar	zijn.

KAV vzw•	 	is	een	erkende	sociaal-culturele	vereniging	
die	georganiseerd	is	voor	en	door	vrouwen.	KAV	streeft	
naar	zelfontplooiing	van	elke	vrouw	in	een	multiculturele	
samenleving.	Vanuit	een	christelijk	geïnspireerde	visie	
staat	KAV	open	voor	alle	vrouwen	en	in	het	bijzonder	voor	
vrouwen	met	minder	kansen.	Als	organisatie	wordt	KAV	
gemaakt	en	gedragen	door	geëngageerde	vrijwilligers,	
ondersteund	door	een	equipe	van	beroepskrachten.	
Concreet	telt	KAV	ongeveer	95.000	leden,	16.000	vrijwil-
ligers	en	900	afdelingen,	verdeeld	over	het	Vlaamse	
landsgedeelte	en	Brussel.

PArTNErS
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‘Pak	een	stoel	en	zet	er	u	bij!’	is	een	pro-
ject	dat	liep	van	januari	2009	tot	eind	sep-
tember	2009.	Dit	project	werd	gelanceerd	
in	het	licht	van	de	beslissing	van	de	Raad	
van	Bestuur	van	KAV	in	2008	om	werk	te	
maken	van	de	participatie	van		vrouwen	
met	minder	kansen.	Maar	hoe	begin	
je	daaraan?	KAV	stelde	een	reële	nood	
vast	aan	een	gebruiksvriendelijk werk-
instrument	met	uitgewerkte	methodie-
ken,	concrete	tips	en	een	draaiboek	dat	
vrijwilligers	in	lokale	verenigingen	prak-
tisch	en	concreet	ondersteunt	in	het	aan-
pakken	van	de	participatiedrempels.

In	2009	lanceerde	de	KAV	daarom	samen	
met	DOMO	vzw	het	project	‘Pak een stoel 
en zet er u bij’.	Het	doel	van	dit	project	
was	de drempels in kaart brengen	die	
	vrouwen	‘die	uitsluiting	ervaren’	weer-
houden	om	te	participeren	aan	sociaal-
cultureel	volwassenenwerk	en	op	basis	
hiervan	een	praktijkgids	te	ontwikkelen	
die	afdelingen	en	verenigingen	moeten	
helpen	die	drempels	te	verkleinen.

Aan	de	ontwikkeling	van	deze	praktijkgids	
ging	een	literatuuronderzoek	over	de	ver-
schillende	participatiedrempels	vooraf.	
Vervolgends	werden	in	het	veldonder-
zoek	de	DOMO-vrouwen	en	vrijwilligers	
en	diverse	KAV-afdelingen	bevraagd	naar	
hun	wensen	en	noden.	Ook	verzamelde	
men	op	basis	van	de	gesprekken	con-
crete	participatie-bevorderende	tech-
nieken	en	ging	men	actief	op	zoek	naar	
tips	en	werkinstrumenten.	Vervolgens	
werden	de	verzamelde	tips,	technieken	

WAT

en	werkinstrumenten	ook	getoetst	in	de	
praktijk	via	try-outs	en	waar	nodig	bijge-
stuurd.	Dit	alles	werd	tenslotte	gebundeld	
tot	de	praktijkgids	‘Pak	een	stoel	en	zet	er	
u	bij!	Drempels	voor	kwetsbare	vrouwen	
in	het	verenigingsleven	wegwerken’.	Deze	
praktijkgids	doet	dienst	als	handleiding	
voor	verenigingen	om	mensen/vrouwen	
die	uitsluiting	ervaren,	gemakkelijker	op	
te	nemen	in	het	lokale	socio-culturele	
netwerk	van	verenigingen.	Deze	prakti-
sche	gids	bevat	een	handleiding	én	tips	
om	deze	toeleiding	te	realiseren.

Foto ©
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TIP
S Werken aan drempelverlaging • 

binnen je vereniging vergt een 
extra inspanning van lokale 
vrijwilligers. Dat moet je onder-
kennen. Wie niet gemotiveerd is 
om dit extra werk op te nemen, 
past beter.

Het opzetten van een duurzame • 
relatie met mensen die uitsluiting 
ervaren, vraagt tijd. Rome is niet 
op één dag gebouwd. Dit moet 
stapsgewijs gebeuren: samenwer-
king aangaan met andere vereni-
gingen; drempels, noden, wensen 
van de vereniging zelf en van de 
te bereiken doelgroep (mensen in 
armoede) identificeren; oplossin-
gen zoeken en uittesten…

Wees kritisch voor je eigen  vereniging. Ga na welke drempels 
er binnen je vereniging zijn voor mensen in armoede. 

Ga hiervoor niet alleen te rade bij jouw leden en vrijwilligers 
maar ook bij mensen (in armoede) die je nog niet bereikt.

mEEr INFO
KAV
Eva	Brumagne
Paviljoenstraat	3,	1030	Brussel
Tel.	02	220	30	11	•	Fax.	02	220	30	81
eva.brumagne@kav.be
www.kav.be

Domo vzw
Naamsestraat	153-155,	3000	Leuven
Tel.	016	89	04	69
domovzw@hotmail.com
www.domoleuven.be

LEESTIP
KAV. (2009). • 
Praktijkgids: ‘Pak een stoel en zet er u bij!’ 
Drempels voor kwetsbare vrouwen in het 
verenigingsleven wegwerken. 
Aanvragen bij kav@kav.be

Beweging van Mensen met een Laag • 
Inkomen en Kinderen, Oostende. (2000). 
Samen gaan we vooruit. Over de methode 
van de dialoog. De cirkel ontspringen. 
Groepswerk met kansarmen: een uitdaging. 
Aanvragen bij BMLIK@skynet.be

Demos.(2009). • 
360°Participatie. 
Aanvragen bij info@demos.be
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Idealiter brengen verenigingen een verscheidenheid aan 
mensen samen, ook mensen met en zonder armoede-
ervaringen. Vanzelfsprekend is het niet maar Ell Circo D’ell Niño 
bewijst dat het kan. Via circus verenigt Ell Circo D’ell Niño 
kinderen en jongeren uit zowel kansarme als kansrijke 
gezinnen.

Ell Circo D’ell Niño
Ell Circo D’ell Fuego (ECDF)•	 	is	een	jong	en	dynamisch	
gezelschap	uit	Antwerpen	dat	jonge	circus-	en	straat-
artiesten	kansen	wil	geven.	De	werking	van	ECDF	is	
verdeeld	in	vier	luiken:	artistiek,	pedagogisch,	podia,	
constructie.	Het	project	Ell	Circo	D’ell	Niño	past	in	het	
pedagogische	luik.

KIDS Noord vzw•	 	is	één	van	de	negen	Antwerpse	buurt-
werkingen	van	KIDS	vzw.	Dit	is	een	jeugdwerkorganisatie	
voor	en	met	minder	kansrijke	kinderen,	tieners	en	jonge-
ren.	Elke	buurtwerking	zet	groepsgerichte	activiteiten	op	
in	de	vrije	tijd	van	de	jeugd.	Dat	gebeurt	in	eigen	locaties	
en	op	straten	en	pleinen.

PArTNErS
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Ell	Circo	D’ell	Niño	is	een	sociaal-
	artistiek	project	voor	buurtkinderen	uit	
Antwerpen-Noord.	Het	is	het	resultaat	
van	een	samenwerkingsverband	tussen	
ECDF	en	Kids	Noord.	Het	project	startte	
in	het	voorjaar	van	2005	toen	ECDF	een	
aantal	initiaties	in	circustechnieken	gaf	bij	
KIDS	NOORD.	Het	enthousiasme	van	de	
kinderen	riep	om	verdere	samenwerking,	
die	er	kwam	met	nieuwe	lessenreeksen.	
Die	trokken	veel	circusartiesten	in	spé	
aan	met	een	diverse	achtergrond:	van	
verschillende	nationaliteiten	en	leeftijden,	
uit	kansarme	milieus	of	de	allochtone	
middenklasse,	kinderen	uit	het	buiten-
gewone	en	uit	het	reguliere	onderwijs…	
Kortom,	een zeer divers groepje.	Leuk	
maar	ook	een	hele	uitdaging	om	er	een	
hechte	groep	van	te	maken	(vertrouwen	is	
van	groot	belang	bij	circustechnieken).

Eind	2007	vond	men	dat	de	samenwerking	
tussen	KIDS	en	ECDF	een	eigen	naam	
moest	krijgen.	Ell	Circo	D’ell	Niño	was	
geboren,	een circusschool voor kinderen 
en jongeren	uit	de	buurt	van	Antwerpen-
Noord.	Deze	circusschool	biedt	kinderen	
en	jongeren	de	mogelijkheid	om	samen	
een	circusvoorstelling	te	maken	en	hun	
creaties	te	tonen	aan	de	groep	en	buiten-
wereld.	Daarbij	worden	pedagogische	
concepten	gehanteerd	als	zelfstandig,	
samenwerkend,	probleemoplossend	en	
ervaringsgericht	leren.

WAT

Momenteel	bereikt	Ell	Circo	D’ell	Niño	
een	tachtigtal	kinderen	en	jongeren	vanaf	
zes	jaar	die	te	maken	hebben	met	maat-
schappelijke	achterstelling.	De	meerder-
heid	is	van	allochtone	origine	en	komt	uit	
Antwerpen-Noord,	de	vestigingsplaats	
van	de	vereniging.	KIDS Noord is een 
belangrijke toeleider.	Ell	Circo	D’ell	Niño	
geeft	kinderen	en	jongeren	de	kans	om	
engagement	en	verantwoordelijkheid	op	
te	nemen	en	een	positief	beeld	te	tonen	
aan	de	wijk.
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TIP
S mEEr INFO

Ell Circo D’ell Fuego vzw
Scheldestraat	83,	2000	Antwerpen
Tel.	0486	76	35	38
info@ecdf.be
www.ecdf.be

KIDS Noord
Everaertstraat	97-99,	2060	Antwerpen
Tel.	03	231	84	11
info.noord@kidsvzw.be
www.kidsvzw.be

LEESTIP
Samenlevingsopbouw • 
Antwerpen Stad vzw. (2009). 
Vrijwillig werkt - aan de slag met vrijwilli-
gers uit kansengroepen. 
Te downloaden op www.samenlevings-
opbouw.be/antwerpenstad

Welzijnsschakels. (2007). • 
Schakels die bruggen slaan: Over participa-
tie van mensen in armoede. 
Te downloaden via: 
www.welzijnsschakels.be

Ga samenwerkingsverbanden • 
aan met lokale verenigingen die 
reeds contact hebben gelegd met 
de doelgroep. Kanalen van toelei
ding zijn cruciaal.

Ontdek de troeven binnen jouw • 
vereniging, troeven die zowel 
mensen met als zonder armoede-
ervaringen aanspreken. Bij El Circo 
D’ell Niño is circus het bindmiddel 
dat de kinderen, ondanks de grote 
onderlinge diversiteit, bijeen-
houdt.

Iedereen kan van elkaar leren. • 
Vertrek vanuit de talenten, 
groeimogelijkheden en kansen 
van mensen in armoede.

Bied activiteiten aan die 
mensen (in armoede) op de 

eerste plaats de mogelijkheid 
geven om te ‘ontspannen’ 

en ‘ontsnappen’.
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Seniorenverenigingen, jongerenclubs, wijkcomités… Zelfs 
sport- of milieuverenigingen kunnen meewerken aan de strijd 
tegen armoede, bijvoorbeeld op beleidsniveau. Een voorbeeld 
daarvan is S-Plus. Zij verdedigen de belangen van senioren en 
daarbij ook senioren in armoede.

Beleidswerking door S-Plus
S-Plus•	 	is	een	autonome	progressieve	seniorenvereniging	
die	zich	richt	tot	de	ruime	groep	van	50-plussers.	Ze	biedt	
veelzijdige	sociaal-culturele	ontplooiingsmogelijkheden	
aan	senioren.	Ze	tracht	hen	maximale	kansen	te	geven	
om	volwaardig	deel	te	nemen	aan	het	maatschappelijk	
leven	en	aan	de	integratie	in	de	samenleving.	S-Plus	
waakt	ook	over	het	behoud	van	verworven	welzijns-
voorzieningen	voor	50-plussers	en	streeft	naar	de	
	verbetering	en	uitbreiding	hiervan.

PArTNEr
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S-Plus	is	dan	wel	geen	vereniging	die	
zich	op	de	eerste	plaats	richt	tot	mensen	
in	armoede,	ook	zij	knoopt	de	strijd	aan	
tegen	armoede.	Senioren	zijn	immers	een	
maatschappelijk	kwetsbare	groep.	Na	
het	pensioen	vallen	senioren	vaak	terug	
op	een	lager	inkomen,	terwijl	bepaalde	
kosten	(door	bijvoorbeeld	ziekte)	net	op	
dat	moment	stijgen.	Het	is	belangrijk	dat	
de belangen van senioren, zeker van de 
meest kwetsbaren, worden verdedigd	bij	
beleidsmakers.

S-Plus	ijvert	via	haar	lobbywerk	onder	
andere	voor	een	degelijk	wettelijk	
	pensioen,	een	goede	en	betaalbare	
	mobiliteit,	woning	en	gezondheidszorg	
én	een	veilige	samenleving.	In	de	beleids-
werkgroep	zetelen	ook	senioren,	zodat	
ze	samen	adviezen	en	standpunten	kun-
nen	opmaken.	Met	deze	standpunten	in	
de	hand,	tracht	S-Plus	op	verschillende	
niveaus	het	beleid	te	beïnvloeden,	van	
gemeente	lijk	tot	Europees.	Ze	doet	dit	
door	deel	te	nemen	aan	adviesraden 
en overleg organen,	van	gemeentelijke	
seniorenadviesraden	tot	het	Raadgevend	
Comité	van	de	Pensioenen.	De	verschil-
lende	adviezen	bundelt	S-Plus	ook	elke	
verkiezing	in	een	eisenbundel,	die	wordt	
overhandigd	aan	politici	en	beleids-
makers.	Maar	ook	tussen	de	verkiezingen	
door	speelt	S-Plus	in	op	de	actualiteiten	
in	het	politieke	landschap	met	acties	
(bijvoorbeeld	voor	gratis	griepvaccin	en	
een	betaalbare	hospitalisatieverzekering).

Door	je	krachten	te	bundelen	met	
andere	verenigingen,	sta	je	sterker.	
Vandaar	dat	S-Plus	ook	initiatieven	zoals	
Decenniumdoelen 2017	‘Geef	armoede	
geen	kans’	en	‘Pact 2020’	steunt.	Het	eer-
ste	stelt	zichzelf	tot	doel	om	samen	met	
beleidsverantwoordelijken	structurele	
oplossingen	te	zoeken	om	de	kloof	tussen	
arm	en	rijk	te	dichten.	Pact	2020	houdt	
in	dat	tegen	2020	het	aandeel	inwoners	
dat	in	Vlaanderen	in	armoede	leeft	en	
geconfronteerd	wordt	met	sociale	uitslui-
ting	laag	ligt	in	vergelijking	met	de	best	
	presterende	EU27-landen.

WAT
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TIP
S

mEEr INFO
S-Plus
Nele	Waelput
Tel.	02	515	04	94
nele.waelput@socmut.be
www.s-plusvzw.be

LEESTIP
Vlaamse Overheid. (2009). • 
Vlaanderen in Actie: Toekomstplan voor 
2020. 
Te downloaden via 
www.vlaandereninactie.be

Koning Boudewijnstichting e.a. (1994). • 
Algemeen verslag over de armoede. 
Synthese. 
Aanvragen bij: info@kbs-frb.be

Formuleer je standpunten en • 
beleidsaanbevelingen samen 
met je doelgroep. Wie weet 
beter welke knelpunten en 
problemen er zijn en wat de 
beste oplossing hiervoor is, dan 
de doelgroep zelf?

Vind het warm water niet 
opnieuw uit. Er zijn genoeg 

verenigingen die met kennis 
van zaken werken. Waarom 

dan niet aankloppen bij 
verenigingen die dagelijks 

met mensen in armoede 
bezig zijn.
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Samenwerking rond acties of beleidswerk kan ad hoc georga-
niseerd worden door of met je vereniging. Een engagement op 
langere baan, is het zoeken naar partners voor een samenwer-
king of netwerk. Dat is wat een aantal Antwerpse verenigingen 
deden onder de naam Stoparmoede.nu. Samen maken ze het 
verschil in het gemeentelijke (armoedebestrijdings)beleid.

Stoparmoede.nu
ACW Antwerpen•	 	is	de	Antwerpse	Koepel	van	Christelijke	
Werknemersorganisaties	en	werkt	actief	mee	aan	een	
solidaire	en	leefbare	samenleving.	Via	een	netwerk	van	
vrijwilligers,	actief	in	diverse	verenigingen,	proberen	zij	
mensen	en	instanties	alert	te	houden	voor	de	noden	en	
problemen	in	de	samenleving.	In	overleg	met	hun	eigen	
partners	en	externe	organisaties	worden	sociale	proble-
men	aangekaart	en	oplossingen	gezocht.

ACV Antwerpen•	 	is	in	de	eerste	plaats	een	vakbeweging,	
een	basisbeweging	met	meer	dan	80.000	militanten	die	
syndicaal	actief	zijn	in	hun	onder	neming	of	instelling,	
in	hun	gemeente	of	hun	gewest.	Het	is	ook	een	sociale	
partner,	erkend	door	werkge	vers	en	regeringen	en	een	
dienstverlenende	organisatie.

Antwerps Platform Generatiearmen (APGA)•	 	is	een	
samenwerkingsverband	van	drie	Antwerpse	verenigingen	
waar	armen	het	woord	nemen:	Centrum	Kauwenberg,	
Open	Huis	Protestants	Sociaal	Centrum	en	Recht-Op.	Ze	
brengen	op	vijf	plaatsen	in	de	stad	mensen	in	armoede	
samen.

Bond zonder Naam (BZN)•	 	maakt	werk	van	waarden.	Ze	is	
overtuigd	dat	waarden	de	inspiratie	zijn	voor	individuele	
en	maatschappelijke	verandering	en	de	sleutel	zijn	voor	
harmonieus	samenleven	en	samenwerken.	Bond	zonder	
Naam	wil	daarom	vanuit	de	grondhouding	‘no one claims, 
everyone supports’	van	onderuit	pluralistische	initiatieven	
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en	samenwerkingsverbanden	ontwikkelen	die	het	beste	in	
mensen	versterken.

De Loodsen•	 	wil	vrijwilligers	helpen	hun	weg	te	vinden	
in	de	doolhof	aan	welzijnswerkingen	in	Antwerpen.	
Tegelijkertijd	wil	ze	ook	mensen	die	in	de	marge	van	de	
maatschappij	leven,	ondersteunen.	Hiervoor	werkt	De	
Loodsen	op	de	eerste	plaats	samen	met	andere	organi-
saties,	maar	soms	zet	ze	ook	zelf	projectwerkingen	op,	
onder	andere	Platform	Noodhulp	onder	Protest,	’t	Vlot,	
De	Overzet	en	Harmattan.

Samenlevingsopbouw Antwerpen Stad•	 	is	erkend	
als	regionaal	instituut	voor	de	samenlevingsopbouw.	
Als	autonome	organisatie	coördineert	en	voert	ze	
het	buurt-	en	opbouwwerk	in	de	stad	Antwerpen	uit.	
Samenlevingsopbouw	Antwerpen	Stad	bouwt	aan	een	
solidaire,	democratische	en	interculturele	samenleving	
waarin	iedereen	gelijke	kansen	heeft.	Dit	realiseert	ze	
door	de	bevordering	van	solidariteit,	door	actief	achter-
gestelde	groepen	te	ondersteunen	en	te	versterken…

Welzijnszorg Antwerpen•	 	stelt	zichzelf	tot	taak:	het	
bestrijden	van	armoede	en	sociale	uitsluiting	in	eigen	
land.

Foto ©
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De	strijd	tegen	armoede	is	al	jarenlang	
bezig,	ze	zal	ook	nog	jarenlang	duren.	
Dit	gegeven	zette	een	aantal	Antwerpse	
organisaties	aan	om	de	strijd	tegen	
armoede	verder	op	te	voeren.	En	omdat 
gebundelde krachten meer bereiken,	
ontstond	het	Antwerps	samenwerkings-
verband	Stoparmoede.nu.	Stoparmoede.
nu	onderhoudt	ook	een	sterke	band	met	
OASeS[2]	en	het	Platform	Noodhulp	onder	
Protest	en	laat	zich	inspireren	door	de	
Decenniumdoelstellingen[3].	

Door	de	strijd	op	te	voeren	wil	
Stoparmoede.nu	drie	dingen	bereiken:	
zoveel	mogelijk	Antwerpenaren	bewust 
maken	van	de	diverse	gezichten	van	
de	armoedeproblematiek,	een	politiek 
draagvlak creëren	om	armoede	structu-
reel	te	bestrijden	zodat	de	oorzaken	van	
armoede	worden	aangepakt	en	tenslotte	
de	armoede	in	Antwerpen	terugdringen.

Stoparmoede.nu	gebruikt	in	haar	strijd	
tegen	armoede	een	opvallende metho-
diek:	elke	maand	voert	één	organisatie	
van	Stoparmoede.nu	één	duidelijk	zicht-
bare	actie	bij	het	begin	van	de	gemeente-
raad.	Voor	elk	maandelijks		actiemoment	
zoekt	Stoparmoede.nu	telkens	een	
organisatie	die	zo’n	actie	voor	zich	wil	
nemen	en	inhoudelijke	stofferen.	Deze	
organisaties	worden	ook	gevraagd	om	

hun	inhoudelijke	eisen	kracht	bij	te	zet-
ten	met	concrete	verhalen.	Op	die	manier	
krijgt	armoede een gezicht	voor	de	
Antwerpenaren	en	de	Antwerpse	politici	
in	het	bijzonder.

Naast	de	actie	voor	de	gemeenteraad,	
is	er	ook	een	maandelijks overleg	met	
	vertegenwoordigers	van	de	fracties	CD&V,	
Spa,	Open	VLD	en	Groen!.	Op	dit	overleg	
stelt	de	‘organisatie	van	de	maand’	kort	
een	presentatie	voor	en	wordt	er	in	over-
leg	met	de	aanwezige	politici	bekeken	
op	welke	wijze	zij	de	knelpunten	en	aan-
beveling	kunnen	meenemen	in	hun	lokaal	
en	bovenlokaal	politiek	werk.

In	2010,	het	Europees	jaar	tegen	de	
armoede,	pakt	Stoparmoede.nu	de	
draad	weer	op.	Ondertussen	hebben	
de	gemeenteraadsleden	een	resolutie	
op	de	gemeenteraad	gebracht	met	tien	
eisen	die	zijn	gelinkt	aan	de	acties.	Deze	
resolutie	is	goedgekeurd	en	wordt	bin-
nenkort	gevolgd	door	een	themacommis-
sie.	Een bewijs dat Stoparmoede.nu, en 
andere verenigingen, wel degelijk het 
verschil kunnen maken in de strijd tegen 
armoede.

WAT

[2] OASeS of de ‘Onderzoeksgroep Armoede, Sociale uitsluiting en de Stad’ maakt deel uit van de Faculteit Politieke 
en Sociale Wetenschappen van de Universiteit Antwerpen (UA). OASeS voert onderzoek vanuit twee centrale 
onderzoeksperspectieven:de studie van mechanismen van armoede, sociale ongelijkheid en sociale uitsluiting; en 
het onderzoek over de verbanden tussen de sociale en de ruimtelijke dimensie van het samenleven.

[3] Voor meer informatie over Decenniumdoelstellingen 2017, zie pagina 27
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TIP
S

mEEr INFO
Stoparmoede.nu
Nationalestraat	111,	2000	Antwerpen
Tel.	03	220	12	06
Fax.	03	220	12	20
jan.kint@acw.be
www.stoparmoede.nu

LEESTIP
OASeS. (2005). • 
Brochure: Bruggen over woelig water 
en Jaarboek Armoede en sociale uitsluiting. 
Universiteit Antwerpen, Faculteit 
Politieke & Sociale Wetenschappen. 
Meer info op: www.ua.ac.be/oases

Ga de strijd tegen armoede niet • 
voor mensen in armoede aan, 
maar samen met hen! Werk 
samen met andere verenigingen, 
gebundelde krachten bereiken 
meer!

Wil je politici aanspreken, 
maak dan korte maar 

krachtige dossiers, 
bestaande uit getuigenissen, 

duidelijke knelpunten 
en concrete vragen, 

aanbevelingen en/of eisen. 
Deze dossiers werken als 

oogopener.

De kracht van de acties•  van 
Stoparmoede.nu ligt in de samen
werking met gemeenteraads
leden.

Fo
to

 ©
 B

ra
nd

pu
nt

 2
3
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Overzicht van 
organisaties en 
diensten

Zie je met al die organisaties en diensten die werken 
rond ‘armoede’ het bos niet meer door de bomen? 
Geen probleem, deze wegwijsgids zet de voornaamste 
organisaties en diensten nog eens op een rij. 
Bij deze organisaties kan je terecht voor inhoudelijke, 
financiële, structurele en/of praktische ondersteuning.
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Armoede (bestrijdings)
organisaties
ATD Vierde Wereld België
De	Internationale	Beweging	ATD	Vierde	Wereld	is	een	
niet-gouvernementele	organisatie	(NGO)	voor	armoe-
debestrijding.	Ze	is	niet	gebonden	aan	een	geloofsover-
tuiging	of	levensbeschouwing.	Ze	werd	in	1957	door	
de	Franse	priester	Joseph	Wresinski	opgericht	samen	
met	de	inwoners	van	een	sloppenwijk	in	de	Parijse	
agglomeratie.	Omdat	Joseph	Wresinski	zelf	in	armoede	
opgroeide	had	hij	een	eigen	kijk	en	inzicht	in	de	realiteit	
van	armoede	en	de	wijze	waarop	ze	kan	worden	bestre-
den:	met	de	armsten	zelf	en	vanuit	hun	ervaringen	en	
kennis.	De	Vlaamse	tak	ATD	Vierde	Wereld	Vlaanderen	is	
een	erkende	vereniging	waar	armen	het	woord	nemen	en	
biedt	ondersteuning	aan	de	lokale	Vlaamse	en	Brusselse	
ATD-groepen	die	op	diverse	manieren	actief	(willen)	
zijn	in	de	strijd	tegen	armoede.	Ben	je	op	zoek	naar	een	
lokale partner,	neem	eens	contact	op	met	ATD	Vierde	
Wereld	Vlaanderen.

Decenniumdoelen 2017
Decenniumdoelen	2017	is	een	initiatief	van	ACW,	Samen-
levingsopbouw	Vlaanderen,	Socialistische	Mutualiteiten	
en	socio-culturele	verenigingen,	Steunpunt	Algemeen	
Welzijnswerk,	Verbruikersateljee,	Vlaams	Netwerk	van	
verenigingen	waar	armen	het	woord	nemen,	Vlaams	Min-
derhedencentrum,	Welzijnszorg	en	wordt	ondersteund	
door	Cera.	Ze	wil	de	leefsituatie	van	mensen	in	armoede	
structureel	verbeteren	door	ervoor	te	zorgen	dat	het	
beleid	voorrang	geeft	aan	de	strijd	tegen	armoede.	
Decenniumdoelen	spitst	zich	daarbij	toe	op	gezondheid,	
inkomen,	arbeid,	wonen,	onderwijs	en	samenleven.	Om	
de	evolutie	op	deze	zes	domeinen	te	meten,	ontwikkelde	
ze	de	Armoedebarometer.	Decenniumdoelen	2017	eist	

Internationale Beweging 
ATD Vierde Wereld
Victor	Jacobslaan	12
1040	Brussel
Tel.	02	647	92	25
Fax.	02	640	73	84
contact@atd-vierdewereld.be
www.atd-vierdewereld.be

Decenniumdoelen 2017
p/a	Welzijnszorg
Huidevetterstraat	165
1000	Brussel
Tel.	0474	25	48	80
info@decenniumdoelen.be
www.decenniumdoelen.be
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dat	de	overheden	op	alle	niveaus	de	nodige	maatregelen	
nemen	om	armoede	aan	te	pakken.	Tegen	2017	moeten	
alle	doelen	bereikt	zijn	en	de	barometer	van	elk	van	de	
zes	domeinen	moet	tegen	dan	op	100	percent	staan.	
Verenigingen	kunnen	bij	‘Decenniumdoelen	2017’	terecht	
voor	de	cijfers	van	de	armoedebarometers	en	toelichting	
hieromtrent,	voor	gratis	toonexemplaren	van	de	armoe-
debarometers	en	voor	documentatie	zoals	het	jaarlijks	
onderzoeksrapport	van	OASeS	bij	de	jaarlijkse	opstelling	
van	de	armoedebarometer	en	het	memorandum	van	de	
Decenniumdoelen.

Samenlevingsopbouw
Wil	jouw	vereniging	maatschappelijk	achtergestelde	
groepen	bereiken	en	heb	je	nood	aan	ondersteuning,	
dan	kan	je	aankloppen	bij	Samenlevingsopbouw	Vlaan-
deren.	De sector Samenlevingsopbouw Vlaanderen 
organiseert maatschappelijk achtergestelde groepen.	
Samen	met	hen	pakken	buurtwerkers	en	opbouwwer-
kers	gemeenschappelijke	problemen	aan	die	te	maken	
hebben	met	grondrechten	of	met	de	leefbaarheid	in	hun	
buurt,	stad,	dorp	of	streek.	De	focus	ligt	op	de	verbete-
ring	van	de	kwaliteit	van	het	leven	en	het	samenleven.	
Samenlevingsopbouw	werkt	aan	een	beleid	dat	afge-
stemd	is	op	de	noden	en	behoeften	van	maatschappelijk	
achtergestelde	groepen.	De	sector	Samenlevingsop-
bouw	Vlaanderen	bestaat	uit	acht	regionale	instituten	
en	het	ondersteuningsinstituut	Samenlevingsopbouw	
Vlaanderen.

Uit De marge vzw
Probeert	jouw	vereniging	zich	open	te	stellen	voor	kans-
arme kinderen en jongeren,	dan	staat	Uit	De	Marge	
je	graag	bij.	Uit	De	Marge	ondersteunt	jeugdwerk	met	
maatschappelijk	kwetsbare	kinderen	en	jongeren	in	
functie	van	de	belangen	van	deze	doelgroepen:	de	rea-
lisatie	van	sociale	grondrechten	en	de	versterking	van	
maatschappelijk	participatie.	Belangenbehartiging, 

Samenlevingsopbouw 
Vlaanderen
Vooruitgangstraat	323	bus	2
1030	Brussel
Tel.	02	201	05	65
Fax.	02	201	05	14
info.vlaanderen@samenlevings-
opbouw.be
www.samenlevingsopbouw.be

Uit De Marge vzw
Henegouwenkaai	29
1080	Brussel
Tel:	02	411	70	02	
of	0477	59	42	31
Fax:	02	414	83	01
info@uitdemarge.be
www.uitdemarge.be

28  I



visieontwikkeling, kadervorming en coaching	staan	
centraal	in	het	aanbod.	Uit	De	Marge	adviseert	ook	lokale	
en	provinciale	besturen	en	diensten,	of	andere	organisa-
ties,	die	werken	aan	meer	toegankelijkheid	of	participatie	
van	kwetsbare	groepen.	Uit	De	Marge	werkt	samen	met	
o.m.	het	Vlaams	Netwerk	van	Verenigingen	waar	Armen	
het	Woord	Nemen,	Samenlevingsopbouw,	het	Minderhe-
dencentrum	en	het	Algemeen	Welzijnswerk.

Vlaams Netwerk van Verenigingen waar 
Armen het Woord Nemen
In	het	Vlaams	Netwerk	werken	49	verenigingen	samen	
met	het	uiteindelijke	doel	armoede	en	sociale	uitsluiting	
uit	te	bannen.	In de verenigingen staan mensen die in 
armoede leven centraal.	Zij	nemen	er	op	alle	niveaus	
het	woord.	De	aangesloten	verenigingen	kunnen	voor	
ondersteuning	van	hun	werking	beroep	doen	op	het	team	
van	het	Vlaams	Netwerk.	Ook	de	onderlinge	uitwisseling	
van	ervaringen,	visies,	succesverhalen	en	leerprocessen	
tussen	de	verenigingen	is	een	belangrijke	opdracht	voor	
het	Vlaams	Netwerk.	Op	basis	van	de	ervaringen	en	de	
meningen	van	de	mensen	maken	de	verenigingen	en	het	
Netwerk	dossiers	op	en	stappen	daarmee	naar	de	over-
heid	en	betrokken	diensten,	in	de	hoop	dat	dit	leidt	tot	
een	beter	beleid	dat	armoede	voorkomt	en	bestrijdt.	Het	
Vlaams	Netwerk	wil	verder	de	beeldvorming	rond	men-
sen	in	armoede	verbeteren	en	vooroordelen	wegwerken.	
Het	Vlaams	Netwerk	maakt	deel	uit	van	het	Belgisch	
Netwerk	Armoedebestrijding[4]	en	EAPN[5],	European	
Anti-Poverty	Network	om	ook	op	die	niveaus	aan	armoe-
debestrijding	te	doen.	Jouw	vereniging	kan	bij	het	Vlaams	
Netwerk	terecht	voor	advies, standpunten en meningen 
van mensen in armoede	en	voor	hulp bij het zoeken 
naar lokale partners.

Vlaams Netwerk van 
Verenigingen waar Armen het 
Woord Nemen
Vooruitgangstraat	323	b6
1030	Brussel
Tel.	02	204	06	50
Fax.	02	204	06	59
info@vlaams-netwerk-
armoede.be
www.vlaams-netwerk-
armoede.be

[4] Het Belgisch Netwerk Armoede-
bestrijding stelt zichzelf als doel 
armoede nationaal te bestrijden 
vanuit en samen met de mensen 
in armoede. Voor meer info, kunt 
u mailen naar info@belgisch-
netwerk-armoede.be

[5] EAPN is een onafhankelijk 
netwerk van organisaties die 
betrokken zijn bij de strijd tegen 
armoede en sociale uitsluiting 
in de lidstaten van de Europese 
Unie. Voor meer info, ga naar : 
www.eapn.org
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Welzijnsschakels vzw
Welzijnsschakels	vzw	gaat	met	de	lokale	vrijwilligers-
groepen	de	strijd	aan	tegen	armoede	en	sociale	uitslui-
ting.	Meer	dan	110	groepen	vrijwilligers	zijn	verbonden	
met	Welzijnsschakels	vzw.	Ontmoeting	met	mensen	in	
armoede,	ondersteuning	van	gezinnen,	beleidsbeïnvloe-
ding	vanuit	hun	ervaringskennis	en	stimuleren	van	cul-
tuurparticipatie	vormen	de	pijlers	van	hun	werking.	Men-
sen met en zonder armoede-ervaring werken samen	
in	dit	bondgenootschap.	Hun	inzet	vormt	een	belangrijke	
aanvulling	van	de	professionele	hulpverlening.	Ver-
enigingen	die	hun	eigen	werking	toegankelijker	willen	
maken	en	dus	de	drempels	voor	mensen	in	armoede	
willen	verlagen,	kunnen	voor	advies en ondersteuning	
terecht	bij	Welzijnsschakels.	Verder	kan	Welzijnsscha-
kels	jouw	vereniging	ook	in	contact	brengen	met	lokale	
welzijnsschakels.

Welzijnszorg vzw
Welzijnszorg	vzw	bestaat	uit	een	nationaal	secretariaat,	
zes	regionale	secretariaten	en	duizenden	vrijwilligers.	
Welzijnszorg	heeft	als	doel	armoede	structureel	te	
bestrijden	in	Vlaanderen	en	Brussel.	Welzijnszorg	gaat	
op	vijf	manieren	de	strijd	tegen	armoede	aan:	door	
sensibilisatie	van	het	brede	publiek	via	een	jaarlijkse	
campagne,	door	de	financiering	van	150	lokale	armoe-
deprojecten,	door	de	promotie	van	solidariteit,	door	het	
voeren	van	politieke	actie	en	door	de	ontwikkeling	van	
educatief	materiaal.	Zo	tracht	Welzijnszorg	structureel	
het	lot	van	de	armste	te	verbeteren.	Wil	jouw	verenigin-
gen	meer	weten	over	de campagne	van	Welzijnszorg	en/
of	wil	je	hieraan	deelnemen?	Werkt	jouw	vereniging	met	
kinderen	en	jongeren	en	zoek	je	educatief en sensibili-
serend materiaal	dat	je	helpt	om	het	armoedeverhaal	
bespreekbaar	te	maken?	Of	wil	jouw	vereniging	een	
project	doen	in	het	kader	van	armoedebestrijding,	maar	
ben	je	nog	op	zoek	naar	financiële	steun?	Hoor	eens	bij	
Welzijnszorg	vzw!

Welzijnszorg vzw
Huidevettersstraat	165
1000	Brussel
Tel.	02	502	55	75
Fax.	02	502	58	09
info@welzijnszorg.be
www.welzijnszorg.be

Welzijnsschakels vzw 
Nationaal Secretariaat
Huidevettersstraat	165
1000	Brussel
Tel.	02	502	55	75
Fax.	02	502	58	09
info@welzijnsschakels.be
www.welzijnsschakels.be
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Vormingsorganisaties
Agora vzw
Agora	vzw	geeft	persoonsgerichte	vorming	aan	kansen-
groepen,	voorziet	vorming op maat	aan	intermediairs	
en	ontwikkelt	innovatieve methodieken.	Agora	kan	vor-
mingspakketten	uitwerken	op	maat	van	de	opdrachtge-
ver.	Er	wordt	uitgegaan	van	de	doelstellingen	en	beoogde	
resultaten	van	de	aanvrager	en	van	een	knelpuntanalyse	
die	vooraf	gemaakt	wordt.	Binnen	dit	kader	vertrekt	
elke	vorming	vanuit de eigen ervaringen, vragen en 
meningen van de deelnemers:	de	trainer	inspireert	en	
engageert	aan	de	hand	van	activiteiten	met	reflectie	en	
groepsdiscussies	en	vanuit	de	cases	van	de	deelnemers.	
Er	worden	geen	theoretische	lessen	gegeven;	er	wordt	
wel	een	kort	theoretisch	kader	aangereikt	en	er	gebeurt	
een	vertaling	naar	de	eigen	situatie	na	elke	concrete	
activiteit.

Armoede In-Zicht
Wil	jouw	vereniging	via	een	vorming	meer inzicht in de 
armoedeproblematiek en de leefwereld van mensen 
in armoede,	spreek	Armoede	In-Zicht	dan	eens	aan.	Dit	
is	een	gezamenlijk	project	van	het	Vlaams	Netwerk	van	
Verenigingen	waar	Armen	het	Woord	Nemen	en	Wel-
zijnszorg	vzw,	onderteund	door	Cera.	Armoede	In-Zicht	
vertrekt	vanuit	de	vaststelling	dat	armoede	en	uitsluiting	
toenemen	in	onze	samenleving.	Armoede	In-Zicht	wil	
inzicht	bevorderen	in	die	uitsluitingmechanismen	en	in	
hoe	mensen	in	armoede	die	situatie	beleven.	Armoede	
In-Zicht	wil	via	vorming	kortsluitingen	tussen	armen	en	
niet-armen	blootleggen	en	op	die	manier	werken	aan	een	
duurzamere	dialoog.	Samen met mensen in armoede	
bouwden	ze	hieromtrent	expertise	op.	Armoede	In-Zicht	
werkt	samen	met	diverse	sectoren.	In	deze	samenwer-
king	staat	het	ontwikkelen	van	handvaten	en	methodie-
ken	centraal.	In	hun	vormingstrajecten	werken	ze	steeds	

Agora - Vormingscentrum vzw
Neerjouten	11
3550	Heusden-Zolder
Tel.	011	57	01	60
info@agoravzw.be
www.agoravzw.be

Armoede In-Zicht
Tel.	02	204	06	33	
(Stef	Jorissen	&	Toon	De	Rijck)
Tel.	02	548	26	88	(Cindy	Put)
stef.jorissen@vlaams-netwerk-
armoede.be
toon.de.rijck@vlaams-netwerk-
armoede.be
cindy.put@welzijnszorg.be
www.armoede-in-zicht.be
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samen	met	verenigingen	waar	armen	het	woord	nemen	
of	andere	welzijnsorganisaties	om	de	ervaringsdeskun-
digheid	in	functie	van	dialoogbevordering	een	plaats	te	
geven.

Bind-Kracht
Voor	verenigingen	die	mensen	in	armoede	(willen)	
bereiken	en	die	op	zoek	zijn	naar	een	vorming	is	er	Bind-
Kracht.	Deze	organisatie	wil,	als	samenwerkingsverband	
van	onderzoekers,	trainers	en	mensen	in	armoede,	
ondersteuning	bieden	aan	hulpverleners	en	vrijwil-
ligers	die	op	weg	gaan	met	mensen	in	armoede.	Doel is 
de kwaliteit van de hulpverlening of begeleiding aan 
mensen in armoede verbeteren.	Via	een	boekenreeks	
en	een	vormingsaanbod	in	verschillende	opleidings-
instituten	(Karel	de	Grote	Hogeschool,	Katholieke	
Hogeschool	Kempen	en	Balans)	reikt	ze	instrumenten	
aan	voor	krachtgericht	en	verbindend	werken.	Via	actie-
onderzoek,	coaching	en	vorming	op	maat	tracht	ze	deze	
visie	en	werkwijzen	ook	in	organisaties	te	verankeren.	De	
meerwaarde	bestaat	uit	de	verbinding	van	praktijkerva-
ringen	met	theoretische	kaders	en	met	de	perceptie	van	
mensen	in	armoede.	Mensen	in	armoede	participeren	
in	de	vormingen	en	in	het	actie-onderzoek	als	coaches.	
Thema’s	waarrond	ze	werken:	visie	op	armoede	en	
armoedebestrijding,	een	positieve	en	op	dialoog	gerichte	
basishouding,	krachten	en	kwetsuren	van	mensen	in	
armoede,	spanningsvelden	en	rolpatronen,	empower-
ment,	krachtgericht	groepswerk….

CEDES
Tot	slot	is	er	Cedes	of	het	Centrum	voor	Educatieve	en	
Sociaalartistieke	Projecten.	Dit	is	een	sociaal-culturele	
beweging	die	zichzelf	ten	dienste	stelt	van	armoedebe-
strijding.	Cedes	werkt	op	drie	sporen.	Ten	eerste	bege-
leidt	het	sociaalartistieke (schrijf)projecten	in	bestaande	
groepen	van	maatschappelijk	kwetsbare	mensen	met	
de	bedoeling	een	versterking	van	de	groep	te	realiseren.	

Bind-Kracht
Karel	de	Grote-Hogeschool	-	
departement	Sociaal-Agogisch	
Werk
Brusselsestraat	23
2018	Antwerpen
Tel.	03	613	19	64	
of	03	613	19	60
info@bindkracht-kdg.be
www.bindkracht.be

Cedes vzw
Landsroemlaan	14
1081	Brussel
Tel.	02	425	51	05
info@cedes-ed.org
www.cedes-ed.org
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Verder	verzorgt	Cedes	vorming-op-maat	voor	actoren	
in	de	samenleving	die	‘met	mensen	te	maken	hebben’.	
Dit	kunnen	vrijwilligers,	leerkrachten	lager	onderwijs,	
sociale	werkers,	vormingswerkers,	bibliothecarissen,	
cultuurfunctionarissen...	zijn.	In	deze	vorming	werken	de	
cursisten	ofwel	rond	het	eigen	professionele	of	vrijwillige	
engagement	in	de	samenleving,	ofwel	leren	ze	werken	
met	de	methodieken	van	Cedes	(lespakketten	of	metho-
dieken	rond	maatschappelijke	uitsluiting,	verbondenheid,	
natuur	en	milieu,	rechtvaardige	wereldhandel,...).	Ten	
derde	ontwikkelt	Cedes	ook	methodieken-op-maat in 
het kader van empowerment.

Steunfondsen
Cera
Zoek	je	voor	jouw	armoedeproject	inhoudelijke	en/of	
financiële	steun,	klop	dan	eens	aan	bij	Cera.	Cera	is	een	
coöperatie	van	zo’n	half	miljoen	vennoten	en	investeert	
samen	met	hen	op	financieel	en	maatschappelijk	vlak.	
Cera	controleert	ruim	30	%	van	de	aandelen	van	KBC	
Groep.	Deze	investering	zorgt	voor	de	stabiliteit	en	de	
verdere	ontwikkeling	van	deze	groep.	Zo	creëert	Cera	
kansen	voor	directe	en	indirecte	werkgelegenheid.	Cera	
investeert	ook	in	de	samenleving	via	maatschappelijke	
projecten,	op	regionaal,	nationaal	en	internationaal	vlak.

Deze	projecten	sluiten	aan	bij	de	waarden	van	de	coö-
peratie:	samenwerking, solidariteit en respect voor 
het individu.	De	domeinen	waarin	Cera	investeert	zijn:	
Armoede	en	sociale	uitsluiting,	Cera	Expertisecentrum	
Ondernemen,	Kunst	en	cultuur,	Land-	en	tuinbouw	en	
platteland,	Medisch-sociaal,	Lokale	onderwijsinitiatieven	
en	Solidair	bankieren	en	verzekeren	in	ontwikkelings-
landen	via	BRS.	Deze	investeringen	dragen	bij	tot	de	
welvaart	van	alle	betrokkenen	en	tot	het	welzijn	van	de	
hele	samenleving.

Cera CVBA
Philipssite	5	bus	10
3001	Leuven
Tel.	070	69	52	40
Fax.	070	69	52	41
info@cera.be
www.cera.be
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Koning Boudewijnstichting
De	Koning	Boudewijnstichting	(KBS)	is	een	onafhanke-
lijke	en	pluralistische	stichting	van	openbaar	nut,	die	
op	een	duurzame	manier	wil	bijdragen	tot	meer recht-
vaardigheid, democratie en respect voor diversiteit.	De	
opdracht	van	de	Koning	Boudewijnstichting	is	duidelijk	
en	tegelijk	veelomvattend:	de	levensomstandigheden	
van	de	bevolking	helpen	verbeteren.	De	Stichting	steunt	
dan	ook	projecten	en	burgers	die	zich	engageren	voor	
een	betere	samenleving.	Daarbij	focust	ze	op	thema’s	als	
armoede,	democratie,	erfgoed,	filantropie,	gezondheid,	
lokaal	engagement,	migratie…	De	Stichting	is	actief	van-
uit	Brussel,	maar	steunt	ook	projecten	ver	buiten	de	Bel-
gische	en	Europese	landsgrenzen.	Naast	het	bieden	van	
financiële	steun,	verspreidt	de	Stichting	ook	informatie,	
organiseert	het	studiedagen	en	workshops,	stimuleert	
het	samenwerkingsverbanden...	Hun	volledige	aanbod	
vind	je	op	hun	website.

Nationale Loterij
Last	but	not	least	is	er	de	Nationale	Loterij.	Zij	herver-
deelt	jaarlijks	een	groot	deel	van	haar	winsten	onder	de	
vorm	van	subsidies en sponsoring	aan/van	organisaties	
en	verenigingen	van	bijzonder	maatschappelijk,	cultu-
reel,	sociaal,	humanitair	en	wetenschappelijk	belang.	
In	verband	met	de	verdeling	van	de	subsidies	kan	de	
Nationale	Loterij	niets	beslissen.	Ze	kan	wel	voorstellen	
voorleggen,	maar	het	parlement	beslist	welke	instel-
lingen	of	projecten	gesubsidieerd	worden.	Het	afgelopen	
jaar	kregen	de	begunstigden	alles	samen	een	bedrag	van	
ruim	250	miljoen	euro	uitgekeerd.	Daarmee	is	de	Natio-
nale	Loterij	de	grootste	mecenas	van	België.

Nationale Loterij
www.nationale-loterij.be

Koning Boudewijnstichting
Brederodestraat	21
1000	Brussel
Tel.	02	511	18	40
Fax.	02	511	52	21
info@kbs-frb.be
www.kbs-frb.be
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Campagnes
17 oktober
17	oktober	werd	in	1992	door	de	Vereningde	Naties	
uitgeroepen	tot	Werelddag van verzet tegen armoede.	
Deze	dag	heeft	zijn	verre	wortels	in	het	daklozenkamp	
van	Noisy-le	Grand	(Parijs)	en	groeide	uit	tot	een	
samenkomst	van	de	allerarmsten,	hun	partners	en	de	
hele	gemeenschap	om	te	getuigen	over	het	onrecht	dat	
armoede	heet.	Het Belgisch Netwerk van Armoedebe-
strijding	roept	via	de	website	’17	oktober’	mensen	en	
organisaties	op	om	die	dag	in	actie	te	komen	en	de	strijd	
aan	te	gaan	tegen	armoede.	Het	biedt	ook	informatie 
over nationale en lokale acties.

Overheidsdiensten
Programmatorische Federale Overheidsdienst 
maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding, 
Sociale Economie en Grootstedenbeleid
De	POD	Maatschappelijke	Integratie	streeft	ernaar	aan	
alle	personen	die	in	armoede	leven,	een	menswaardig	
bestaan	te	waarborgen.	Deze	dienst	doet	dit	door	deel	
te	nemen	aan	het	ontwerpen,	uitvoeren	en	evalueren	
van	het	beleid	ter	zake.	Hij informeert en adviseert	zijn	
doelpubliek	en	partners	ook	over	de	maatregelen	en	
actie.	De	POD	Maatschappelijke	Integratie	is	overigens	
actief	in	het	domein	van	het	voorkomen	en	bestrijden	van	
armoede.	Bovendien	promoot en steunt	het	de	sociale	
economie	in	al	zijn	vormen,	van	kringwinkels	over	buurt-	
en	nabijheidsdiensten	tot	vennootschappen	met	sociaal	
oogmerk	en	het	Belgische	sociaal	label.	Ook	voert	deze	
dienst	het	grootstedenbeleid	uit.	Dit	beleid	werd	in	1999	
door	de	federale	regering	gelanceerd	om	de	steden	te	
ondersteunen	in	hun	aanpak	van	de	probleemwijken.	

17 oktober
Belgisch	Netwerk	
Armoedebestrijding
Vooruitgangstraat	333
1030	Brussel
Tel.	02	265	01	53
Fax.	02	265	01	55
info@belgisch-netwerk-
armoede.be
www.17oktober.be

POD Maatschappelijke 
Integratie, 
Armoedebestrijding, 
Sociale Economie en 
Grootstedenbeleid
Koning	Albert	II	laan	30
1000	Brussel
Tel.	02	508	85	85
Fax.	02	508	86	10
vraag@mi-is.be
www.mi-is.be
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Ten	slotte	draagt	de	POD	Maatschappelijke	Integratie	
via	het	Europees	Sociaal	Fonds	en	het	OCMW,	bij	tot	het	
verruimen	van	de	mogelijkheden	tot	opleiding	en	tewerk-
stelling	voor	de	minst	bedeelden.	Verenigingen	die	acties	
voor	mensen	in	armoede	ondernemen,	kunnen	er	terecht	
voor	subsidies	van	de	Nationale	Loterij.

Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en 
sociale uitsluiting
Het	Steunpunt	streeft	ernaar	de	uitroeiing	van	armoede	
als	prioriteit	op	de	politieke	agenda	te	houden.	Het	is	
opgericht	door	de	Federale	Staat,	de	gewesten	en	de	
gemeenschappen	als	instrument	in	de	strijd	tegen	
armoede,	bestaansonzekerheid	en	sociale	uitsluiting.	
In	overleg	met	verenigingen	waar	armen	het	woord	
nemen,	OCMW’s,	sociale	partners,	beroepsmensen	uit	
verschillende	sectoren,	administraties…	formuleert	het	
Steunpunt	analyses en aanbevelingen	voor	de	beleids-
verantwoordelijken	in	ons	land.	Verenigingen,	in	het	bij-
zonder	de	verenigingen	waar	armen	het	woord	nemen	en	
terreinorganisaties,	zijn	uitgenodigd	om	deel	te	nemen	
deze	overleggen.	Hulp	aan	particulieren	maakt	geen	deel	
uit	van	de	bevoegdheden	van	het	Steunpunt.

Vlaamse overheid, Departement Welzijn, Volksgezondheid en 
Gezin, Afdeling Welzijn en Samenleving
De	Afdeling	Welzijn	en	Samenleving	erkent	en	subsi-
dieert	verenigingen	waar	armen	het	woord	nemen,	het	
Vlaams	Netwerk	van	Verenigingen	waar	Armen	het	
Woord	Nemen	en	De	Link	(coördinatie	van	de	opleiding	
voor	ervaringsdeskundigen	in	de	armoede	en	sociale	
uitsluiting).	De	Afdeling	levert	tevens	een	belangrijke	
bijdrage	tot	de	ondersteuning en coördinatie van het 
Vlaamse armoedebestrijdingsbeleid.	Ze	draagt	onder	
meer	bij	tot	de	opmaak,	opvolging	en	uitvoering	van	het	
Vlaams Actieplan Armoedebestrijding.

Vlaamse overheid 
Departement Welzijn, 
Volksgezondheid en Gezin 
Afdeling Welzijn en 
Samenleving - Team 
Samenleving
Koning	Albert	II-laan	35	bus	30
1030	Brussel
Tel.	02	553	33	30
Fax	02	553	33	60
welzijnensamenleving@wvg.
vlaanderen.be
www.vlaanderen.be/armoede/

Steunpunt tot 
bestrijding van armoede, 
bestaansonzekerheid en 
sociale uitsluiting
Koningsstraat	138
1000	Brussel
Tel.	02	212	31	66
Fax.	02	212	30	30
armoedebestrijding@cntr.be
www.armoedebestrijding.be
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En nu… zelf aan de slag!
Deze wegwijsgids toont aan dat verenigingen daadwerkelijk 
het verschil kunnen maken in de strijd tegen armoede. 
De verschillende praktijkvoorbeelden illustreren dit. Elke 
vereniging heeft op haar manier een bijdrage geleverd in de 
strijd tegen armoede. En het kan op verschillende manieren: 
via sensibilisering, ontmoeting, actie, vorming…!

En nu, is het aan jouw vereniging! 
Ga aan de slag en maak mee het verschil 

in de strijd tegen armoede. 
Succes!

Vandaar dat deze gids in deel twee je 
ook wegwijs helpt in het kluwen van 
verenigingen, organisaties en diensten 
die bezig zijn met ‘armoede’. Het is 
geen volledige lijst maar het zet je 
alvast op het goede pad in je zoektocht 
naar informatie, ondersteuning, 
samenwerkingsverbanden….

maar één ding weet iedereen, 
je kunt het niet alleen!
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Deze wegwijsgids is een initiatief van 
‘de Verenigde Verenigingen’ en het 

Vlaams Netwerk van Verenigingen waar Armen het Woord Nemen. 
Het richt zich naar verenigingen die hun steentje willen bijdragen 

in de strijd tegen armoede. We hopen met deze gids verenigingen wegwijs 
te helpen, te informeren en te inspireren.

Deze gids is u aangeboden door de lokale vereniging:


