Aanzetten voor een (online) ontmoeting
in kerstsfeer met oog voor de campagne
van Welzijnszorg 2020

Welkom,
licht in donkere dagen.

Beste,
Je gaat aan de slag met de campagne ‘Wonen: onbetaalbaar? Onaanvaardbaar!’ Samen met
duizenden andere medestanders geef je een duidelijk signaal dat goed wonen voor niemand
onbetaalbaar mag zijn. Dank je wel.
In deze vreemde tijden zoeken we allemaal naar manieren om elkaar niet los te laten. We hopen dat
ons aanbod jullie kan helpen om als groep verbonden te blijven met mekaar en ook met de
kwetsbare mensen in onze samenleving. We geven hier enkele korte aanzetten om in een online
kerstontmoeting even stil te staan bij de campagne.
We wensen jullie momenten om samen stil te vallen en tegelijk dagen we jullie uit om in actie te
komen. Maak de campagne zichtbaar, teken de petitie en zamel geld in.
Samen maken we het verschil.
Samen tegen armoede!
We wensen je een boeiende campagnetijd!
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Achtergrondinformatie
Campagnetekst: Wonen: onbetaalbaar? Onaanvaardbaar!
Een goede woning zou voor onbetaalbare momenten moeten zorgen. Maar voor 1 op de 5
huishoudens in Vlaanderen en Brussel is goed wonen onbetaalbaar. Onaanvaardbaar!
Iedereen heeft recht op een kwaliteitsvolle, betaalbare woning zonder woonzorgen.
In Vlaanderen en Brussel staan 202.714 mensen met een laag inkomen, die voldoen aan de
voorwaarden voor een sociale woning, toch op de wachtlijst.
Een tekort aan sociale woningen drijft hen naar de private huurmarkt. Daar besteedt meer dan de
helft van de private huurders meer dan één derde van zijn inkomen aan huur. Te hoge huur en te
laag inkomen betekent dat er te weinig overblijft voor andere basisbehoeften.
De slechte kwaliteit van woningen heeft impact op de fysieke en psychische gezondheid van wie er
woont.
Kortom, te veel mensen wonen in slechte woningen waar ze te veel voor betalen. Het huidige
woonbeleid biedt geen oplossingen.
Samen met de campagnepartners zet Welzijnszorg de hachelijke woonsituatie van mensen in
armoede op de agenda. We voeren campagne voor het recht op wonen. Voor goede en betaalbare
woningen vol onbetaalbaar mooie momenten.

Welkom, licht in donkere dagen
Voor de begeleider
We bieden jullie drie teksten, twee liedjes en een uitwisselingsmethodiekje. Ze leggen elk een eigen
accent, maar zijn onderling combineerbaar. Puzzel en plak om een geschikte kerstontmoeting in
elkaar te steken op maat van jouw groep en de omstandigheden.
We geven drie invalshoeken als mogelijke rode draad voor de ontmoeting/bezinning.
• WELKOM: Iedereen heeft nood aan een plek waar hij mag thuis komen en aan mensen die
hem welkom heten. Een goed huis is belangrijk om ergens een thuis te kunnen maken.
• LICHT: We kijken uit naar het licht, in deze tijd van het jaar gaan we op zoek naar warmte en
hoop. We wensen elkaar het beste toe.
• DONKERE DAGEN: De duisternis heeft niet het laatste woord. We leggen ons niet neer bij de
gang van zaken en willen van de wereld een betere plek maken.
TIP:
Vraag de deelnemers om een kaarsje aan te steken terwijl jullie online samenkomen. Zo zijn jullie
extra verbonden in het licht.

Welkom
De winkels zijn gesloten, het verenigingsleven ligt bijna stil, (familie-)bezoek wordt stevig aan banden
gelegd . We missen de plekken en momenten waar we mekaar kunnen ontmoeten, bemoedigen,
vreugde en zorgen kunnen delen. Nu de feestdagen voor de deur staan, komt het extra hard aan.
Gelukkig zien we hier en daar initiatieven opduiken van kaarsen, lichtjes of vlammetjes: ze geven een
duidelijk signaal. Ook al zitten we elk apart in ons kot, we laten de wereld niet los. Ook al maken de

omstandigheden het moeilijk en hebben we zin om ons terug te trekken in onze eigen veilige cocon,
toch blijven we verbonden.
Op deze bijeenkomst denken we ook aan mensen die het moeilijk hebben. De campagne van
Welzijnszorg zoomt in op de woonproblematiek van mensen in armoede. Te veel mensen wonen in
slechte woningen waar ze te veel voor betalen. En het huidige woonbeleid biedt geen oplossingen.
Nochtans heeft iedereen recht op een kwaliteitsvolle, betaalbare woning zonder woonzorgen. Deze
coronacrisis heeft onnoemlijk veel schrijnende situaties aan het licht gebracht. Een goede woning zou
voor onbetaalbare momenten moeten zorgen. Maar voor 1 op de 5 huishoudens in ons land is goed
wonen letterlijk onbetaalbaar. Dat is onaanvaardbaar!
In deze donkere dagen kijken we uit naar licht dat ons verwarmt en verbindt. We zijn blij dat we
vandaag/ deze avond een beetje verbonden zijn met mekaar. Welkom!

Teksten
1. Onbetaalbare momenten
We vroegen enkele van onze medestanders om te vertellen over hun onbetaalbare momenten.
Marianne Van den Bremt, ervaringsdeskundige in armoede en sociale uitsluiting bij Samen Tegen
Onbetaalde Schoolfacturen (een project met Welzijnszorg)vertelt:
Voor de eerste keer in al die jaren was ons huis groot genoeg
Een paar jaar geleden vierden we een onvergetelijk Kerstfeest.
We waren net verhuisd, we hadden eindelijk een betere woning gevonden. Voor de eerste keer was
ons huis groot genoeg om Kerst te kunnen vieren samen met de kinderen, de kleinkinderen en de
rest van de familie.
Al de jaren ervoor kon dit niet. Ons huis was te klein, te koud, geen geschikte keuken om het feest
voor te bereiden.
Het was een heel druk Kerstfeest, maar superleuk. Eentje om nooit te vergeten. Sinds die keer slaan
we nooit meer over: Kerst is feest en in ons huis is plaats voor iedereen.
Uit de adventskalender bij de campagne

2. Solidariteit en engagement
Nesten, holen en een steen
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Zie in welke koterij je bent geboren.
Je was toen al niet welkom
in de herbergen van de stad.
Had je je les niet geleerd?
Waarom kon je je mond niet houden?
Waarom ging je niet op in de massa,
onzichtbaar en veilig,
je woorden wikkend en wegend,
ja-knikkend als iedereen?
Zoveel dreiging hing er rond je leven,
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dat je voortdurend moest uitwijken,
naar Egypte,
naar een verlaten plek,
een berg,
een overkant van het meer,
een Hof van Olijven.
Waarom kon je je niet blijvend vestigen
in deze wereld, in dit leven,
in de realiteit van onrecht en armoede,
in de verhouding van meesters en knechten,
in de orde van schriftgeleerden en heersers?
Wat maakte je specialist
van het vreemdeling zijn,
van het onderweg zijn,
van het thuisloos zijn zolang niet
heel de aarde een thuis is?
Wie je wou volgen kreeg een waarschuwing:
"Ik zal je uit je comfortzone halen.
Vossen hebben holen en vogels nesten,
maar Ik, de Mensenzoon,
heb geen steen om mijn hoofd neer te leggen."
Welke onrust dreef je voort?
Van welk land droomde je?
Van welke belofte leefde je?
In welke opstanding geloofde je?
Welke God riep je?
Karel Malfliet, Tekstenboekje van Spoor ZES ‘Verder dan thuis’

3. Hoop uit onverwachte hoek
Wat is de wereld mooi
Karel Staes, priester in de Vierde Wereld beweging, vertelt:
Een jongetje van negen jaar zit vuil en moegespeeld naar het grote kampvuur te kijken in het bos.
Het jongetje woont in een donkere achterbuurt en weet wat het zeggen wil ’s nachts angstig wakker
te liggen omdat de grote mensen ruzie maken en elkaar slaan. Het kind weet hoe hard zijn ouders
moeten werken en hoe wanhopig ze dikwijls zijn. Hij weet ook wat honger is en kou. Hij kent de
nachten waarin mensen hun onmacht uitschreeuwen. Op school zeggen ze dat hij dom is en niet
meewil.
Lang voordat de groten van deze wereld vergaderingen belegden over de crisis, heeft het jongetje de
diepe crisis gevoeld, alle dagen, vanaf zijn geboorte.
Maar deze avond kijkt hij met grote ogen naar het kampvuur, na een week spelen in de bossen.
Andere kinderen, de kinderen van de rijke en deftige mensen zijn aan zee geweest, op prachtige
jeugdkampen en luxueuze reizen… en hij heeft één week in de bossen mogen spelen, niet ver van de
stad met kinderen zoals hij.
En hij kijkt blij en voldaan naar de mensen terwijl het warme vuur dansende lichtvlekken in het
duister werpt.

“Wat is de wereld mooi”, zucht hij. “De wereld is toch zo mooi!”
Wij vragen zacht waarom en hij antwoordt met een lach zo groot als zijn klein gezichtje:
“Omdat hier alle mensen vriendelijk zijn”.
Wat is de wereld mooi… uit de mond van deze kleine jongen ontvang ik hoop.
Ina Koeman, Tesktenboekje Spoor ZeS

Liedjes
1. Wens
Trinity
IK WENS JOU → in het Nederlands, met kerstclip
https://www.youtube.com/watch?v=nGSmLFXVqS8
MAY YOU HAVE → in het Engels, maar wel met lyrics erbij
https://www.youtube.com/watch?v=5HG7JB8Z0g4

2. Een plek om thuis te komen
Marco Borsato
THUIS
https://www.youtube.com/watch?v=0eLE8uEmT3w

Kerstwensen
Advent en Kerst zijn momenten om te dromen en vooruit te kijken. Vraag de deelnemers om een
kerstwens te formuleren. Je kan vanuit verschillende invalshoeken vertrekken.
• Wat zou mij deugd doen? Wat zou me helpen om de komende weken en maanden welgezind
door te komen?
• Wat wens ik ieder van jullie? Onze groep?
• Wat is mijn droom voor de wereld rondom ons? Wat is mijn wens voor alle mensen in mijn
omgeving, ons land, de wereld…?

Financiële solidariteit
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Er zal dit jaar wellicht geen vertrouwd kerstfeest kunnen doorgaan in je groep of vereniging.
Misschien hebben jullie hierdoor enkele uitgaven minder. Heb je overwogen om een deel van dit
budget te schenken aan Welzijnszorg? De financiële nood van armoedeorganisaties is door de
coronacrisis nog groter dan anders. Storten kan op BE 21 0000 0000 0303 of via
https://welzijnszorg.be/doneer.
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Varieer en combineer nog meer
Voor wie met de campagne aan de slag wil gaan, hebben we een zeer ruim aanbod aan materialen.
Sommige zijn eerder bezinnend of vierend, andere leggen meer de focus op actie of geven een
inhoudelijke insteek. Verrijk je campagnemoment met één van onze andere materialen.
• Bundeling met bezinnende teksten en korte bezinningsmodellen: gratis downloadbaar via de
webshop.
• Inspirerende PowerPoint: gratis downloadbaar via de webshop.
• Adventskalender: bubbelproof! Zeker leuk om cadeau te geven aan je leden en zo op afstand
samen uit te kijken naar Kerst. Te koop via de webshop.
• Petitieactie: alle info op www.samentegenarmoede.be.
• Campagnefilm: gratis te bekijken via Youtube-kanaal van Samen Tegen Armoede.
• Solidaire wandeling (kan ook als bubbelwandeling uitgewerkt worden): info op
www.welzijnszorg.be/wat-kan-je-doen
• Quiz: info op www.welzijnszorg.be/wat-kan-je-doen
• Film ‘Solidariteit. Omdat ik geloof dat het anders kan’ (13 min.): Jos Marien vertelt waarom
we niet anders kunnen dan solidair zijn.
• Bezinning voor secundair onderwijs ‘Thuis is waar ik welkom ben’: handleiding en bijhorende
PowerPoint zijn gratis downloadbaar via de webshop
• Tekstenboekje ‘Verder dan thuis’: te koop via de webshop
• Liturgiemap: te koop of gratis downloadbaar via de webshop
Kijk op onze site voor de laatste richtlijnen en suggesties https://welzijnszorg.be/wat-kan-jedoen/wat-met-de-campagne-van-welzijnszorg

Colofon
Samenstelling: Hadewijch Van Hove
Met dank aan de collega’s van Welzijnszorg voor ideeën, tips en correcties
Verantwoordelijke uitgever: Koen Trappeniers, Welzijnszorg vzw, Huidevettersstraat 165, 1000
Brussel

