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Editoriaal
Beste medestanders, sympathisanten, actievoerders, vrijwilligers,
We hebben vorig jaar dwars door alle lockdowns en coronaproblemen heen
campagne gevoerd omdat wonen veel te duur is. Dat is nog steeds absoluut waar.
Alleenstaanden en gezinnen die leven op of onder de armoedegrens, komen op
de veel te krappe woonmarkt terecht. Het aantal kandidaat huurders voor een
woning is buitenproportioneel groot. De private verhuurder kan kiezen. De VVSG
deed een bevraging en één op drie verhuurders gaf aan dat discriminatie op de
private huurmarkt één van de grootste problemen blijft’. Dat deze mensen vaak
40% of meer van hun inkomen aan huur uitgeven, is natuurlijk ook een probleem.
Het is méér dan nodig dat we weer campagne gaan voeren!
Wat gaan we doen?
Om te beginnen: starten! Op onze startmomenten informeren en
enthousiasmeren we al onze campagne- en actievoerders. Dit jaar kiezen we voor
méér en kleinere locaties, zodat de campagne-informatie dicht bij jou in de buurt
kan komen. We organiseren ook een reeks online infosessies, zodat je écht goed
en grondig geïnformeerd geraakt.
Dan: lanceren! We plannen niet alleen een groot nationaal lanceermoment,
maar ook eentje in elke regio. We steken honderden lichtjes aan om de
onrechtvaardigheid op de woonmarkt aan te klagen en als startsignaal van de
campagne.

Wil je je in dit
nieuwe tijdperk
inzetten voor wat
écht belangrijk is?

En dan is het aan jullie. Wat kun jij bedenken om een signaal te geven dat het zo
niet verder kan met de woonmarkt? Dat het niet eerlijk is? Wat kun jij doen om
geld in te zamelen zodat we de projecten voor en met mensen in armoede een
hart onder de riem kunnen steken? Heb je misschien tijdens het lange coronajaar
een nieuw talent ontplooid dat je nu fondsenwervend kunt inzetten? Wil je je in
dit nieuwe tijdperk inzetten voor wat écht belangrijk is? Wij zijn zo benieuwd naar
jullie creatieve, sportieve en smakelijke inzet!
Bereid je goed voor en draag je steentje bij, zodat de hele samenleving voelt dat
we met héél veel vrijwilligers héél verontwaardigd zijn over alle drempels op de
weg naar wat een evidentie zou moeten zijn: een gezonde, geriefelijke woning
voor iedereen! Heb je vragen, twijfels, ideeën, suggesties? Je regiomedewerker
hoort het graag. Hou ons op de hoogte, zo kunnen we elkaars inspanningen
versterken.
Kom en ontdek onze campagne ‘Onleefbaar’ en de campagnematerialen waarmee
jij aan de slag kunt. Ik kom je graag ergens te lande tegen…
Alvast heel hartelijk dank voor je inzet en flexibiliteit. Samen tegen armoede.
Solidaire groeten,
Koen Trappeniers
Directeur Welzijnszorg vzw
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Wonen: een gunst en geen recht?
Onaanvaardbaar!  
Na de campagne van 2020 weten we dat het recht op wonen vooral een fictief
recht is. Er zijn sociale woningen, maar veel te weinig. Er zijn huursubsidies, maar
veel te weinig. Dat gebrek aan goede, betaalbare woningen maakt dat het drummen is op de woonmarkt. Schaarste betekent concurrentie en concurrentie zorgt
voor uitsluiting en discriminatie. Daar zoomen we met deze campagne op in. Op
die moeilijke weg, een weg met drempels en obstakels. Drempels rond moeilijke
toewijzingsregels en weinig flexibiliteit in sociaal wonen. Discriminatie, waardoor
mensen geen kans maken op een woning. Uitsluiting van mensen die geen vaste
verblijfplaats hebben en dus dak- of thuisloos zijn.
De uitsluiting is soms heel actief
en bewust, letterlijk de deur in
iemands’ gezicht slaan. Dat keer op
keer meemaken, maakt moedeloos,
is onleefbaar! Ook de woningen
waar mensen dan wel in terecht komen,
als slachtoffers van huisjesmelkers,
zijn onleefbaar. Uit huis gezet worden
met vier kinderen? Onleefbaar! Keer
op keer smoesjes horen van
zodra je familienaam valt of ze
je huidskleur zien? Onleefbaar! Geen
plaats in de nachtopvang en
dan maar op straat moeten
slapen? Onleefbaar! Een sociale
woning niet kunnen weigeren, ook als
de kinderen dan een uur te voet naar
school moeten? Onleefbaar!

Uitsluiting en discriminatie
Op de private huurmarkt gaan
eigenaars ervan uit dat zij mogen
kiezen wie er in hun woning komt
wonen. Natuurlijk verwachten ze dat
hun woning goed onderhouden wordt
en dat de huur regelmatig betaald
wordt. Maar in de zoektocht naar een
geschikte huurder laat een verhuurder
zich soms leiden door veralgemeningen, vooroordelen of stereotypes. Niet
alleen op basis van huidskleur, maar
ook omwille van het alleenstaand-zijn
of een laag inkomen hebben. Zo’n
motieven kunnen nooit een rechtvaardiging vormen om een kandidaat-huurder te weigeren.
Discriminatie ontzegt mensen hun
recht op wonen en is wettelijk
verboden.

Het hobbelige pad
naar een sociale woning
Soms laat de kwaliteit te wensen
over en ook de ligging van de sociale
woonwijken is lang niet altijd
ideaal. Buiten het centrum, moeilijker
bereikbaar en langs industriezones.
Bewoners van een sociale woning
voelen zich ook letterlijk aan de kant
gezet. Buiten het centrum, buiten de
samenleving. Ook de kwaliteit van de
dienstverlening laat soms te wensen
over.
Het tekort aan sociale woningen maakt
de wachttijd heel lang. De overheden
vinden het moeilijk om de schaarse
woningen eerlijk te verdelen. Dus
geven ze voorrang aan mensen met
een ‘lokale binding’. Wie om allerlei
redenen in het leven vaak moest
verhuizen, maakt daardoor minder
kans. En nieuwkomers worden zo
ook uitgesloten van het recht op een
woning.

Dak- & thuisloosheid
Wie op straat slaapt, is letterlijk dakloos. Maar ook mensen die noodgedwongen bij vrienden of familie
logeren, in niet-geschikte woonruimtes
wonen of geen vaste verblijfplaats
hebben ondervinden allerlei
problemen. We noemen hen dan ook
‘thuisloos’.
Dak- en thuisloosheid is niet alleen
een schending van het recht op
wonen, het zorgt er ook voor dat

andere rechten niet gegarandeerd
worden. Veel hangt immers af van
je adres. In zo’n mensonwaardige
omstandigheden leven, treft de
persoon op alle levensdomeinen
tegelijk: werk en gezinsleven, cultuur,
gezondheid, sociale relaties en politiek
burgerschap.
Wat deze mensen nodig hebben, is
niet in de eerste plaats soep, dekens,
koffie of zelfs begeleiding. Wat ze nodig
hebben, is een eigen stek. Een woning
die voldoet aan hun gezinssituatie
en een vertrekbasis om te leven. Eerst
een woning, dan de rest.

Conclusie
Het huidig woonbeleid garandeert
het recht op wonen niet. Mensen
worden om allerlei redenen
uitgesloten van de private en
sociale huisvestingsmarkt. Wonen
is niet vanzelfsprekend voor mensen
met een laag inkomen, mensen met
een migratieachtergrond, jongeren uit
de jeugdzorg, vluchtelingen, mensen
zonder wettig verblijf, mensen met
psychische problemen, mensen in
extreem kwetsbare posities als gevolg
van uitbuiting, mishandeling… Net voor
hen zou de overheid in de bres moeten
springen. Want ook zij hebben recht
op een goede, betaalbare woning. Met
deze campagne willen we drempels
en obstakels blootleggen om zo tot
een beter woonbeleid te komen. Zodat
wonen weer leefbaar wordt.

7

Campagnepartners
Samen tegen armoede, samen voor het recht op wonen
Samen met de campagnepartners zet Welzijnszorg de hachelijke woonsituatie van mensen in armoede op de agenda.
Wonen is de spil in de armoedeproblematiek. Dat weten heel wat sociale organisaties. Daarom voeren we samen campagne
voor het recht op wonen. Voor goede en betaalbare woningen vol onbetaalbaar mooie momenten.

Beweging.net
Geïnspireerd door het ideaal van een
inclusieve, solidaire, rechtvaardige
en duurzame samenleving pakt
beweging.net met vereende krachten
maatschappelijke uitdagingen aan
en zoekt we naar antwoorden. We
luisteren actief naar de verhalen
van mensen, nemen samen
verantwoordelijkheid op, versterken
verbondenheid en brengen mensen
in beweging. Samen maken we de
wereld van morgen. Beweging.net
vindt in Welzijnszorg een partner om
ook het sociale grondrecht op een
kwalitatieve, betaalbare woning voor
iedereen te garanderen.

Internationaal Comité
Internationaal Comité vzw (IC) is
een multiculturele federatie van
etnisch-culturele zelforganisaties
en gemeenschappen in Vlaanderen
en Brussel. Ruim 350 superdiverse
lidverenigingen uit Vlaanderen en
Brussel zijn bij IC aangesloten. Het
IC werkt, naast zijn kernopdracht van
ondersteuning van lidverenigingen,
ook structureel aan enkele thema’s
waarvan studies uitwijzen dat
etnisch-culturele minderheden
vaak met grote achterstand kampen
in vergelijking met autochtone
Vlamingen. Het Internationaal
Comité ijvert dat (kwetsbare) mensen
met een migratiegeschiedenis een
eerlijke en gelijke kans krijgen, ook
wat betreft menswaardig wonen. Als
campagnepartner ijveren we mee voor
het recht op wonen voor iedereen.

Orbit vzw
Met het project ‘Woning Gezocht,
Buren Gevonden’ ondersteunt ORBIT
vzw burgers en verenigingen die
samen met erkende vluchtelingen
op zoek gaan naar hun nieuwe thuis.
Een haast onmogelijke opdracht
vanwege jarenlang wanbeleid
op de Vlaamse huurmarkt en de
toenemende en doelbewuste
afbraak van het recht op wonen voor
nieuwkomers. Door aan te sluiten
bij de campagne van Welzijnszorg
sturen we onze beleidsmakers een
krachtig signaal: kwaliteitsvolle en
betaalbare woningen voor iedereen in
Vlaanderen, nu!

Welzijnsschakels

samen sterkt
Samenlevingsopbouw
Sector samenlevingsopbouw organiseert buurtwerk en
opbouwwerk in grootsteden, kleinere gemeentes en dorpen
verspreid over heel Vlaanderen en Brussel. Samen met
mensen in maatschappelijk kwetsbare posities werken we
aan een solidaire en rechtvaardige samenleving, waarin
elke burger zijn rechten kent én kan realiseren. Hiervoor
versterken we de mensen zo veel mogelijk en spelen we ook
een politieke rol. Wonen is een grondrecht, maar nog lang
niet voor elke burger een realiteit. We gaan voor een sociaal
rechtvaardiger beleid. Daarom steunt Samenlevingsopbouw
de campagne van Welzijnszorg.
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Welzijnsschakels
Welzijnsschakels vzw verenigt en ondersteunt 188
vrijwilligersgroepen waar mensen met en zonder armoedeervaring in de eigen gemeente strijden tegen uitsluiting
door armoede en/of discriminatie. Zo bereiken wij ongeveer
30.000 mensen in een armoedesituatie. Voor vele van hen is
het recht op wonen en op behoorlijke huisvesting vandaag
nog steeds niet gerealiseerd. Het vinden van een betaalbare
en kwaliteitsvolle woning waar mensen een thuis kunnen
maken en van daaruit hun leven kunnen opbouwen, is een
van de belangrijkste hefbomen in de strijd tegen armoede.
Daarom zijn we campagnepartner van Welzijnszorg.

Een campagne
inhoud geven: voelen,
meten en weten
Naar aanloop van de campagne 2020
werd een voortraject georganiseerd
door Welzijnsschakels, met een
groepsbespreking in enkele lokale
groepen, een overgangsmoment en
een signaaldag. Groepsprocessen ter
voorbereiding van de campagne 2021
waren het voorbije jaar niet mogelijk.
We namen volgende initiatieven
om toch input te krijgen van
mensen in een armoedesituatie,
terreinorganisaties en middenveld:
• Input uit het groepsproces van vorig
jaar
• Projectenbevraging en
projectenbijeenkomst
• Diepteinterviews door
Welzijnsschakels, Welzijnszorg
(regio en project interculturele
solidariteit)
• Samenwerking met
campagnepartners (Beweging.
net, Internationaal Comité,
ORBITvzw, Samenlevingsopbouw en
Welzijnsschakels)

Deze input wordt samengevoegd met
de beschikbare wetenschappelijke
kennis om tot een dossier te komen
waar analyse en ervaringskennis
leiden tot politieke eisen en
aanbevelingen.
Behalve het dossier zijn er nog veel
materialen in deze campagnekrant te
ontdekken. Velen werden gemaakt met
of door onze onvolprezen vrijwilligers.
We danken in het bijzonder Spoor ZES,
de liturgiewerkgroep, de hogescholen
Odisee, PXL en Artevelde, de
tekenaars, de layouters, en de collega
armoede-organisaties die elk op hun
manier een steen(tje) bijdroegen.

Steun onze armoedeprojecten
Het ondersteunen van armoedeprojecten is voor Welzijnszorg meer dan alleen geld geven: het is samenwerken en een
stem geven. We zetten in op een wederzijdse versterking. Ontdek de meer dan 100 organisaties die Welzijnszorg steunt
op: www.welzijnszorg.be/projecten
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Organiseer een actie
Zet je in om geld in het laatje te brengen voor onze projecten! Je kunt gewoon
geld storten, maar je kunt ook een actie bedenken die geld opbrengt.
Wees creatief en gebruik je talenten. Wij hebben al een paar
ideeën uitgewerkt, om je te inspireren.

Goedgemutste Breicampagne
Brei of haak kleine mutsjes en bezorg
ze ons via de inleverpunten bij ‘De
Banier’. Al deze mutsjes zullen op
de smoothies van Innocent staan in
Delhaize, Carrefour en Colruyt. Per
verkochte ‘goedgemutste smoothie’
gaat er € 0,20 naar Welzijnszorg.
Welzijnszorg.be/acties/
goedgemutste-breicampagne

Deel van je genoeg
Start jouw inzamelingsactie ten
voordele van Welzijnszorg. Zamel
kleingeld in, zet een vrije bijdragepot
op jouw bijeenkomst of vraag voor je
verjaardag of feest een donatie i.p.v.
een cadeautje.
Welzijnszorg.be/wat-kan-je-doen/
organiseer-een-actie

Kom in actie!
Een quiz, een solidariteitsmaal, een
nagellaksessie, kinderschmink op
een feestje … We rekenen op jouw
creativiteit om een actie op te zetten.
Laat ons weten wat je van plan
bent door je actie te registreren en
inspireer anderen.
Welzijnszorg.be/wat-kan-je-doen/
organiseer-een-actie

Zet je benen in
Lopen of wandelen voor het goede
doel? Zet jouw benen in tijdens een
van onze sportieve evenementen of
bedenk je eigen uitdaging en zamel
geld in tegen armoede. Hou zeker onze
website en sociale media in de gaten
voor tips en suggesties!
Welzijnszorg.be/wat-kan-je-doen/
organiseer-een-actie
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Soep op stoep
Een lekker kopje verse soep voor een goed doel. Waar krijgt een mens het warmer
van? Organiseer een Soep op de stoep-actie en vraag aan vrienden, familie, collega’s, buren en voorbijgangers een vrije bijdrage in ruil voor een beker van jouw
overheerlijke en zelfgemaakte soep.
Registreer je actie!
Vergeet zeker niet om je Soepactie te registeren op
www. welzijnszorg.be/acties/soep-op-de-stoep
Na je registratie ontvang je een gratis promopakket om je actie extra in de
kijker te plaatsen.

KKET
Soep op de stoep:
ROMOPA
GRATIS P
• 1 handleiding
• 1 collectebus
• 20 folders Soep op de stoep
• 20 campagnefolders
• 1 promoaffiche Soep op de stoep
• 1 actiehesje Samen Tegen Armoede
• 1 campagneaffiche Welzijnszorg - Samen Tegen Armoede
• 3 invulaffiches om de plaats, het uur en de datum van je actie in te vullen
• 1 mondmasker Samen tegen Armoede
Algemene actie
www.welzijnzorg.be/acties/
Registreer en je ontvangt een gratis promopakket om je actie extra in de kijker
te plaatsen.
• 1 collectebus
• 20 organisatiefolders Welzijnszorg
• 20 campagnefolders
• 1 actiehesje Samen Tegen Armoede
• 1 campagneaffiche Welzijnszorg - Samen Tegen Armoede
• 3 invulaffiches om de plaats, het uur en de datum van je actie in te vullen
• 1 mondmasker Samen tegen Armoede

Je kan nog extra materiaal bestellen via onze webshop:
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Collectebus

WZZ-2021-6002

Selectienr 1

€0

SOS Biobekers (pak van 50 stuks)

WZZ-2020-6001

Selectienr 2

€ 7,5

Schort Samen Tegen Armoede

WZZ-2019-2006

Selectienr 3

€ 15

SOS folder ‘welkom’

WZZ-2019-6004

Selectienr 4

€0

SOS promo-affiche A1

WZZ- 2019-6009

Selectienr

€0

Collectebus (NIEUW MODEL)
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Zet de campagne in de kijker

Campagneaffiches

HANG DE AFFICHE OP: THUIS,
OP HET WERK, IN SCHOLEN
(KLEUTERSCHOOL, LAGERE
SCHOOL, SECUNDAIR,
HOGESCHOOL, UNIVERSITEIT),
IN BEDRIJFSRESTAURANTS,
WOONZORGCENTRA, WINKELS,
HORECA, STADSDIENSTEN,
CULTURELE CENTRA, BIBLIOTHEKEN
… OVERAL WAAR VEEL MENSEN ZE
KUNNEN ZIEN. EN VRAAG FAMILIE,
VRIENDEN, BUREN EN COLLEGA’S
OM HETZELFDE TE DOEN.
De campagneaffiches zijn in diverse
maten beschikbaar:
• Affiche A4 (21 cm breed en 30 cm
hoog) – WZZ-2021-1001, selectienr 6
• Affiche A3 (30 cm breed en 42 cm
hoog) – WZZ-2021-1002, selectienr 7
• Affiche A1 (60 cm breed en 84 cm
hoog) – WZZ-2021-1003, selectienr 8
Gratis
Webshop
A4-formaat is ook downloadbaar
TIP: HEB JE EEN GROOT SCHERM
DAT JE KUNT GEBRUIKEN? OF EEN
ELEKTRONISCH WELKOMSTSCHERM
IN EEN INKOMHAL? MAAK
EEN POWERPOINTJE VAN DE
CAMPAGNEAFFICHE EN EEN
AANKONDIGING VAN JOUW
ACTIVITEIT. DOE ER NOG EEN
YOUTUBE-FILMPJE UIT DE
WELZIJNSZORG CAMPAGNE BIJ EN
TREK DE AANDACHT. GEBRUIK DE
GEDOWNLOADE AFFICHE ALS JE
PC- OF ZOOMACHTERGROND.
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VU: Koen Trappeniers, Huidevettersstraat 165, 1000 Brussel, WZZ-2021-1001

Een campagneaffiche is het ideale
middel om de campagne in het
straatbeeld te brengen.

onleefbaar

Wonen: een gunst en geen recht? Onaanvaardbaar!
Voer actie voor een leefbaar woonbeleid
www.samentegenarmoede.be
Steun via BE21 0000 0000 0303

WZZ-A4-NL-Affiche2021_STAAND.indd 1

5/07/21 15:19

Reuze affiche
Veel plaats? In een kerkgebouw, een school, een grote ruimte? Kies dan voor de
extra grote affiche.
MAAK DE CAMPAGNE ZICHTBAAR OP SCHOOL, DE KERK, HET PAROCHIECENTRUM,
HET INLOOPCENTRUM, DE DAKLOZENOPVANG, HET VLUCHTHUIS, IN HET
SOCIAAL VERHUURKANTOOR OF IN JE ORGANISATIE.
Reuze campagneaffiche (120 cm hoog x 160 cm breed) - WZZ-2021-1004 selectienr 9
€8
(vanaf 2 exemplaren € 6 per stuk)
Webshop

Kleuteronderwijs
Armoede treft één op de vijf kinderen in ons land en sluipt onvermijdelijk ook je
klas binnen. Als leerkracht maak jij het verschil, door aan elke kleuter het zelfvertrouwen te geven dat hij of zij verdient. Dit verhaal en de bijbehorende activiteiten zorgen ervoor dat ook kinderen in armoede zich gehoord en gezien voelen.

Armoede treft één op de vijf kinderen in ons land en sluipt onvermijdelijk ook
je klas binnen. Als leerkracht maak jij het verschil, door aan elke kleuter het
zelfvertrouwen te geven dat hij of zij verdient. Dit verhaal en de bijbehorende
activiteiten zorgen ervoor dat ook kinderen in armoede zich gehoord en gezien
voelen.
In ‘Jordy zoekt geld’ ontdekken de kleuters via tien vertelplaten hoe Jordy en zijn
vriendjes denken over geld. De kleuters leren het onderscheid maken tussen de
financiële en de emotionele waarde van dingen.

Als leerkracht maak
jij het verschil, door
aan elke kleuter het
zelfvertrouwen te
geven dat hij of zij
verdient.

De didactische verwerking bij het verhaal bevat uitgewerkte activiteiten om
de bredere problematiek van armoede in de kleuterklas te bespreken en in de
kijker te zetten. Via het verhaal van Jordy en de activiteiten wordt bovendien de
leefwereld van alle kleuters de klas binnengebracht.
Het hoofdthema van dit lespakket is inkomen, één van de levensdomeinen uit
het armoedeweb. In totaal zijn vijf subthema’s uitgewerkt, met inkomen als rode
draad. Elk subthema heeft een ruim aanbod aan activiteiten.
Wil je op de meest efficiënte manier werken aan kansengelijkheid en het
bespreekbaar maken van armoede? Koop dan zeker de vertelplaten, didactische
verwerking en subthemaprenten samen. Deze materialen zijn complementair.
De tien vertelplaten zijn op A3-formaat en kosten € 10.
De didactische verwerking kost € 15.
De vijf subthemaprenten zijn op A3-formaat en kosten € 5

Vertelplaten Jordy
WZZ-2021-4201- selectienr 10
€ 10
Webshop

Subthemaprenten Jordy
achterzijde vertelplaat

subthemaprent

Dit Jordy-pakket kwam tot stand in samenwerking met Kolet Janssen, Marlies
Algoet (auteurs), Klaas Verplancke (illustrator) en met docenten van de Educatieve
Bachelors Kleuteronderwijs van de hogescholen Odisee, PXL en Artevelde.

WZZ-2021-4203- selectienr 11
€5
Webshop

Didiactische verwerking Jordy
Didactische verwerking Jordy - WZZWZZ-2021-4202- selectienr 12
€ 15
Webshop
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Lager onderwijs

Robby: Samen over de Drempel
In ‘Samen over de Drempel’ leren Fatmira en haar vriendjes
dat het niet gemakkelijk is om een nieuw huis te vinden. En
dat er heel wat onrecht aan te pas komt bij de huizenjacht.
Benieuwd hoe ze dat leren? Ontdek het in dit nieuwe
Robbyproject.
‘Samen over de Drempel’ is een speelse en belevende
vertaling van de Samen Tegen Armoede-campagne van
Welzijnszorg voor de lagere school. Vertrek van het leuke en
spannende verhaal van Robby en zijn vriendjes en breng zo de
campagne op kindermaat in je klas.
We werkten voor jou een handleiding uit met duidelijke
instructies en alle nodige bijlagen. De leerlingen krijgen een
werkboekje met een aantal extra opdrachten en bijlagen in
kleur.
Surf naar welzijnszorg.be/webshop om de handleiding te
bestellen.
Bij aankoop van deze handleiding krijg je (naast de
vertrouwde bevestigingsmail) ook een email met een
persoonlijke link naar een afgesloten webpagina waar je het
werkmateriaal (de werkboekjes, het themalied, vertelplaten
en andere extra’s) kan downloaden. Deze email zal verstuurd
worden binnen enkele uren naar het contactmailadres.
Handleiding LSP - WZZ-2021-4002 - selectienummer 17
€ 14
Webshop
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Vertrek van het leuke en spannende
verhaal van Robby en zijn vriendjes
en breng zo de campagne op
kindermaat in je klas.

Prentenboek ‘Robby en zijn
vrienden’
‘Robby en zijn vrienden’ gepubliceerd
in samenwerking met uitgeverij De
Eenhoorn, is een hartverwarmend
prentenboek (4 jaar tot en met 9 jaar)
van de hand van Kolet Janssen (auteur) en Klaas Verplancke (illustrator).
Kleuters en jonge kinderen herkennen
hun eigen leefwereld in wat Robby en
zijn vrienden meemaken. Ze ervaren
zo wat het concreet betekent om in
armoede of uitsluiting op te groeien.
Je kunt ook een educatieve handleiding downloaden met praktische tips,
ideeën en achtergrondinformatie.
€ 15,00
webshop
WZZ- 2016-4100, selectienr. 18

Kolet Janssen & Klaas Verplancke

Robby en zijn vrienden

Dagboek Robby
Het dagboek van Robby is een mooi
didactisch materiaal dat jou een kijkje
laat nemen in het dagelijks leven van
een jongen in armoede. Maak kennis
met een wereld van onmacht en verborgen verdriet maar vooral van hoop
en kracht. Samen met zijn vriendjes,
Lena, Jeroen en Fatmira beleeft hij vele
avonturen. Als snel wordt duidelijk dat
de vier vrienden ‘anders zijn’ en op één
of andere manier met uitsluiting te maken
krijgen. De ouders van Jeroen
zijn gescheiden.
Fatmira is van
Turkse origine,
moslima en
spreekt nog
niet zo goed Nederlands. Robby en
Lena leven in armoede. Kinderen die in
armoede leven of op één of andere manier met uitsluiting te maken hebben,
kunnen zich misschien herkennen in de
dagboekverhalen van Robby.

Adventskalender
We bieden je een rijke mix van
gebeden, doordenkers, fragmenten
uit de Bijbel, het dagboek van Robby,
verhalen van mensen die dagelijks
vechten tegen armoede… Jonge lezers
vinden elke dag hun gading met
een vraag, een doordenker of een
opdrachtje. Uiteraard staat wonen
en een plek krijgen om een thuis te
maken, centraal.
DE KALENDER VOELT ZICH THUIS
IN DE KLAS, DE KEUKEN, OP HET
NACHTKASTJE OF OP HET TOILET…
OVERAL WAAR JE AF EN TOE EVEN
TIJD OVER HEBT.
Adventskalender - WZZ-2021-3003 selectienr 34
€ 2,00 (vanaf 100 exemplaren € 1,50)
Webshop

€ 15,00
webshop
WZZ-2017-4006, selectienr. 20

Vertelplaten ‘Robby en zijn
vrienden’
Dankzij de vertelplaten (A3 illustraties
in kleur) kan je het verhaal van Robby
en zijn vrienden week na week in
beeld brengen in je klas. Ook leuk om
met kleuters over Robby te vertellen.
€ 5,00
webshop
WZZ-2016-4200, selectienr. 19
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Secundair onderwijs
Pola zet armoede bovenaan op de klasagenda
Vakoverschrijdend
armoedeproject secundair onderwijs

Pola en wonen (lessenbundel) WZZ-2020-8002 - selectienr 23
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€8
Webshop
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€8
Webshop
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Pola en solidariteit (lessenbundel) WZZ-2019-8001 - selectienr 22

ING
ST

De lessenbundels ‘Pola en solidariteit’
en ‘Pola en wonen’ kosten elk € 8 en
geven toegang tot een deel van de
website.

Weg

Lessenbundels

N
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€ 30
Webshop
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Pola en het armoedeweb (map en
lessenbundel) - WZZ-2018-8000 selectienr 21
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De map en lesbundel ‘Pola en het
armoedeweb’ kost € 30 en geeft je ook
toegang tot de website.

t
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De map en lesbundel ‘Pola en
het armoedeweb’

TE WE R

Bekijk de trailer van de eigenwijze en eigentijdse Pola. En bestel het lessenpakket
op www.ikbenpola.be of https://welzijnszorg.be/webshop

HUIS
VE

EN

Met een geanimeerd filmpje en talrijke uitgewerkte lessen zet Pola het complexe
thema armoede bovenaan je klasagenda. Dit vakoverschrijdend project is
geschikt voor alle jaren en studierichtingen van het secundair onderwijs. Een
Pola-lespakket bestaat uit een map, website en verschillende lessenbundels. De
leerlingen krijgen inzicht in de complexiteit van het armoedeweb via Pola en haar
familie.

VRIJE TIJD

IN
EZ

ID

‘Arm’ zou Pola zichzelf nooit noemen. Daarvoor is deze felle puber te trots. Toch
zit de familie Gomez verstrikt in het armoedeweb. Huisvesting, gezondheid,
hulpverlening, vrije tijd … Pola brengt alle levensdomeinen van het armoedeweb
binnen in de leefwereld van jouw leerlingen.

ERWIJS
ND
O

LP V E RLE N

Leerlingen van de tweede graad secundair onderwijs
maken kennis met de verschillende domeinen van het armoedeweb.

Educatief spel: Weg uit dat web
Met het spel ‘Weg uit dat web’
brengen we het thema armoede
binnen in de klas. Het zorgt ervoor
dat de leerlingen zich bewust worden
van wat armoede betekent en hoe
armoede tot sociale uitsluiting kan
leiden. Want een leerling die leeft in
een kansarm gezin leeft niet enkel in
armoede, maar wil er graag bij horen,
met zijn eigen dromen en fantasieën.
Via deze speelse methodiek maken de
leerlingen kennis met de verschillende
gezinnen en de levensdomeinen van
het armoedeweb. ‘Wonen’ is een heel
belangrijk domein.
Weg uit dat web - WZZ-2018-4007 selectienr 24
€ 25
Webshop

POLA EN HET ARMOEDEWEB
Educatieve lessenreeks over de armoedeproblematiek,
op maat van álle leerlingen van het secundair onderwijs.

Talrijke lesmethodieken,
gedifferentieerd
per graad

Vakoverschrijdend &
geschikt voor alle
studierichtingen

Bestel een themabundel en krijg toegang
tot de website met animatie-filmpjes,
lesmateriaal & leuk extra’s.

www.ikbenpola.be

het armoedeweb
+ groeimap

thema
solidariteit

thema
wonen

Bestel het lessenpakket via
www.welzijnszorg.be

Jongerenwerking

Jongerenspel De Huizenloterij
Zoekertjes klaar, beste beentje
voor en portemonnee in de hand?
Het jachtseizoen is geopend!
Hebben jullie alles in huis om jullie
droomwoning te huren? En wat heb
je dan exact nodig? Wat hebben ze
zelf in de hand? En wat hangt af van
de huizenloterij?
Stuur de deelnemers op pad om
spelenderwijs te ontdekken hoe het
eraan toegaat op de woonmarkt en
laat ze onderweg botsen op drempels en discriminaties. Dit
spel voor 14 tot 18-jarigen duurt ongeveer 2 tot 3 uur en is
ideaal voor een groep van 10 tot 30 deelnemers. Ben je met
meer? Splits je groep dan op.
Te bestellen bij Spoor ZES. Je vindt de link in de webshop
van Welzijnszorg.
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Tekstenboekje Spoor ZES ‘Drempels & stempels’
Op zoek naar een fris tekstje of
een leuke uitsmijter? Liever een
pittige methodiek of een treffende
getuigenis om je vergaderingen
of lessen mee te kruiden? Het
tekstenboekje staat vol korte,
snedige teksten en methodieken
om overal te gebruiken, zelfs na de
advent.
Tekstenboekje - WZZ-2021-3002 selectienr 25
€ 1,80 (vanaf 10 exemplaren € 1,65)
Webshop
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Uit huis gezet worden met vier
kinderen? Onleefbaar!

onleefbaar
Contactgegevens

Keer op keer smoesjes horen van
zodra je familienaam valt of ze je
huidskleur zien? Onleefbaar!

Nationaal
Huidevettersstraat 165, 1000 Brussel
T 02/502 55 75
E info@welzijnszorg.be
Regionaal
• Antwerpen // antwerpen@welzijnszorg.be // T 03/217 24 90
• Brussel // brussel@welzijnszorg.be // T 02/213 04 73
• Limburg // hasselt@welzijnszorg.be // T 011/24 90 20
• Oost-Vlaanderen // gent@welzijnszorg.be // T 09/269 23 40
• Vlaams-Brabant/Mechelen // mechelen@welzijnszorg.be // T 015/29 84 58
• West-Vlaanderen // roeselare@welzijnszorg.be // T 051/26 08 08

Geen plaats in de nachtopvang
en dan maar op straat moeten
slapen? Onleefbaar!
Een sociale woning niet kunnen
weigeren, ook als de kinderen

www.welzijnszorg.be
Samen Tegen Armoede
@welzijnszorg
samentegenarmoede

dan een uur te voet naar school
moeten? Onleefbaar!

schenkt, komt je gift in aanmerking voor fiscale aftrekbaarheid.

Wonen: een gunst en geen recht? Onaanvaardbaar!

onleefbaar

* Collecteweekend welzijnszorg
11 & 12 december

O-WZZ.CampagneFolder_12328.indd 1

9/07/21 11:07

Gratis
Webshop
Collecteomslag - WZZ-2021-1010 selectienr. 27
De omslag bevat een samenvatting
van de campagne en kan gebruikt
worden om uit te delen in de viering.
Mensen kunnen hun bijdrage in de
enveloppe steken en die meegeven
met de collecte of afgeven op een
activiteit. Er hangt aan de omslag ook
een overschrijvingsformulier, zodat ze
een gift kunnen overmaken.

Gratis,
Webshop
Campagnekrant - WZZ-2021-1009 selectienr 28

Samen gaan we verder tegen armoede. We pakken armoede structureel aan. We willen dat alle mensen krijgen waar ze recht op hebben,
zodat ze zelf keuzes kunnen maken, zelf hun toekomst in handen kunnen nemen, opnieuw dromen en verder durven kijken dan de dag
van morgen.

ONBETAALBAAR

Geef een gift bij de collecte in de kerk of schenk via het overschrijvingsformulier. Voor elke gift vanaf € 40 via overschrijving die

Je vindt er alle praktische informatie
in terug over hoe te bestellen,
levering, registeren van je actie,
contactgegevens …

Welzijnszorg vzw bereikt voor 31 december 2020 ontvang je in het voorjaar van 2021 een fiscaal attest.

“Ik ga nog naar school en trek een leefloon. Ik had heel veel geluk toen ik een studentenkamer voor
€380 vond, en ik mocht er mijn domicilie zetten. Maar er kwam water door het plafond en er werkte
veel niet. Uiteindelijk ben ik er moeten weggaan voor mijn eigen veiligheid en die van mijn kat. Nu
mag ik even bij een vriendin logeren.”
Dorien, 18 jaar, Mind the Gap, Leuven

www.samentegenarmoede.be

Een goede woning zou voor onbetaalbare momenten moeten zorgen.
Voor 1 op de 5 huishoudens is wonen onbetaalbaar. Onaanvaardbaar!
V.U.: Koen Trappeniers, Huidevettersstraat 165, 1000 Brussel, WZZ-2021-1010

Wonen: een recht en geen gunst?
Onaanvaardbaar!

Steun via BE21 0000 0000 0303
en teken de petitie op
www.samentegenarmoede.be

Na de campagne van 2020 weten we dat het recht op wonen vooral
een fictief recht is. Er zijn sociale woningen, maar veel te weinig.

Er zijn huursubsidies, maar veel te weinig. Dat gebrek aan goede,

betaalbare woningen maakt dat het drummen is op de woonmarkt.
Schaarste betekent concurrentie en concurrentie zorgt voor

uitsluiting en discriminatie. Daar zoomen we met deze campagne
op in.

V.U.: Koen Trappeniers – Huidevettersstraat 165 – 1000 Brussel - WZZ-2021-1007

Campagne 2021
Wonen: een gunst en geen recht? Onaanvaardbaar!

Voor vrijwilligers.
Alle informatie voor een geslaagde campagne.

Campagnekrant en catalogus 2021

Gestructureerde mededeling:+++201/1000/16242 +++
Naam en adres begunstigde: Welzijnszorg vzw, Huidevettersstraat 165, 1000 Brussel
Rekening-nummer Welzijnszorg: BE21 0000 0000 0303
Zo kost € 40 jou maar € 22. Dat geeft wat extra ruimte om te schenken!
De belastingvermindering is 45% van je geschonken totaalbedrag.
31 december 2021 ontvang je voorjaar 2022 een fiscaal attest. Als je € 40 of meer
Voor elke gift vanaf €40 die Welzijnszorg vzw via overschrijving bereikt voor

Steun ons!

Opgelet: stuur je overschrijvingsformulier(en) niet op naar Brussel,
maar breng ze zelf binnen bij jouw
bank. Dank je wel.
Gratis
Webshop
Campagnefolder WZZ-2021-1007 selectienr 26
TIP: STOP EEN FOLDER
BIJ JE NIEUWSBRIEF OF JE
EINDEJAARSKAARTJES OF SPREEK
AF MET JE VERENIGING OM DE
FOLDER IN ALLE BUSSEN IN JE
EIGEN WIJK TE STOPPEN.
De campagnefolder omvat een korte
beschrijving van de campagne en
nodigt mensen uit om een gift over
te maken aan Welzijnszorg. Handig
om deur-aan-deur te bussen, mee
te geven op acties of uit te delen
aan vrienden en familie. Ideaal
voor mensen die voor het eerst
kennismaken met de campagne Samen
Tegen Armoede.

Collecteomslag

BESTEL GRATIS DIT OVERZICHT VAN
ALLE ACTIES EN MATERIALEN OM
ER EEN GESLAAGDE CAMPAGNE VAN
TE MAKEN.

Je hebt nu de campagnekrant in
handen! Nog eentje nodig? Of ken
je iemand die er ook wel eentje kan
gebruiken?

Campagnekrant
& Catalogus materialen

Campagnefolder

onleefbaar

Voer campagne

Promotiemateriaal

Button Samen Tegen Armoede
Draag de button als je een Samen
Tegen Armoede-activiteit organiseert.
Je maakt je kenbaar als sympathisant
en mensen spreken je sneller aan als
ze weten dat je je inzet voor het goede
doel.
€ 2,00
(vanaf 10 ex. € 1,50)
webshop
WZZ-2016-2001 - Selectienr. 29

Pin Welzijnszorg

Met een opvallend hesje val je op en
maak je je kenbaar als sympathisant
van Samen Tegen Armoede. Ideaal om
te dragen tijdens een actie. Het hesje
is ruim genoeg om over je jas aan te
trekken. Het hesje is herbruikbaar en
meerdere jaren inzetbaar.
€ 5,00
webshop
WZZ-2016-2002 - Selectienr. 31

Vlag Samen Tegen Armoede

Draag de pin als je namens
Welzijnszorg optreedt, zo wordt je een
echte ambassadeur!

Samen Tegen Armoede mag gezien
worden. Val extra op of toon je inzet
voor de campagne en laat de vlag
wapperen op een zichtbare plaats.

€ 2,00
webshop
WZZ-2019-2003
Selectienr. 30

€ 10,00
webshop
WZZ-2016-2004 - Selectienr. 32

Schort Samen Tegen Armoede
Met deze schort aan, val je op en maak
je je kenbaar als Samen Tegen Armoede actievoerder. Ideaal om te dragen
tijdens een Soep op de stoep-actie of
wafelenbak/snoepverkoop/chocomelk
kraampje/enz. De schort is herbruikbaar en meerdere jaren inzetbaar.
€ 15,00
webshop
WZZ-2019-2006 - Selectienr. 3
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Actiehesje Samen Tegen
Armoede

Balpen Welzijnszorg
Verkoop onze balpen op de kerstmarkt, tijdens een actie of informatieavond.
€ 2,00
webshop
WZZ-2019-2005 - Selectienr. 33

Inspireer
Pakket thema-affiches

ADVENTSKALENDER 2021

Adventskalender
We bieden je een rijke mix van gebeden,
doordenkers, fragmenten uit de Bijbel,
het dagboek van Robby, verhalen
van mensen die dagelijks vechten
tegen armoede… Jonge lezers vinden
elke dag hun gading met een vraag,
een doordenker of een opdrachtje.
Uiteraard staat wonen en een plek
krijgen om een thuis te maken, centraal.
DE KALENDER VOELT ZICH THUIS
IN DE KLAS, DE KEUKEN, OP HET
NACHTKASTJE OF OP HET TOILET…
OVERAL WAAR JE AF EN TOE EVEN
TIJD OVER HEBT.
Adventskalender - WZZ-2021-3003 selectienr 34
€ 2,00 (vanaf 100 exemplaren € 1,50)
Webshop

Liturgiemap
In de liturgiemap ‘Krijtlijnen
voor een leefbare samenleving’
vind je suggesties voor de vier
adventsvieringen en een kinderviering.
We bieden ze aan in de vorm van een
eucharistieviering, maar ze lenen zich
ook uitstekend voor een gebedsdienst.
MAAK JE EEN LITURGIE
VOOR EEN PAROCHIE, EEN
WOONZORGCENTRUM, EEN
INSTELLING OF EEN ORGANISATIE?
MET DE LITURGIEMAP KUN JE AAN
DE SLAG VOOR EEN GESLAAGDE
CHRISTELIJKE VIERING.
Liturgiemap - WZZ-2021-3001 –
selectienr 35
€ 5,00
Webshop of downloaden

Een pakket van vier affiches
(A1-formaat) voor de vier
adventszondagen. Een gemakkelijke
en sfeervolle manier om de advent
en het thema van de week telkens
goed in de verf te zetten. Ook gratis
downloadbaar om zelf creatief mee
aan de slag te gaan.
Thema-affiches - WZZ-2021-3004 –
selectienr 36
€ 4,00 voor 4 affiches (A1)
Webshop of downloaden

Inspirerende powerpoint
Een zestiental campagnefoto’s met
een bijpassende tekst of spreuk om
je bezinnende momenten mee te
openen of af te sluiten. Een kleine
uitwisselingsmethodiek brengt het
gesprek op gang. Gebruiksklaar voor
groepen, verenigingen, secundair en
hoger onderwijs of om doorlopend te
laten draaien tijdens het onthaal of in
de stille ruimte.
Gratis
Downloaden
Tip: combineer de powerpoint met
wat rustige muziek en je hebt zo de
juiste sfeer te pakken.

Bundeling met teksten en
modellen voor animatie
Ga je aan de slag met de campagne?
Zoek je een sterke opener, een
sfeervolle afsluiter, een aanzet om wat
dieper te graven of even stil te vallen?
We selecteerden voor jou enkele
teksten en methodieken die hiervoor
geschikt zijn.

Bezinning voor secundair
onderwijs
Een volledig uitgewerkt
bezinningsmoment ‘Thuis is waar
ik welkom ben’ om samen met
de klasgroep stil te staan bij de
campagne. Een handleiding voor
de leerkracht en een bijhorende
powerpoint voor de bezinning zelf.
IDEAAL OM IN TE ZETTEN ALS
AFSLUITER VAN HET TRIMESTER.
Gratis
Downloaden

Kerstontmoeting
Enkele teksten, een uitwisseling en
een streepje muziek. Alle ingrediënten
om tijdens het kerstfeest van je groep
even tijd te maken voor solidariteit en
de campagne.
Gratis
Downloaden

Tekstenboekje Spoor ZES
‘Drempels & stempels’
Op zoek naar een fris tekstje of een
leuke uitsmijter? Liever een pittige
methodiek of een treffende getuigenis
om je vergaderingen of lessen mee te
kruiden? Het tekstenboekje staat vol
korte, snedige teksten en methodieken
om overal te gebruiken, zelfs na de
advent.
Tekstenboekje - WZZ-2021-3002 –
selectienr 25
€ 1,80 (vanaf
10 exemplaren
€ 1,65)
Webshop

IDEAAL OM BIJ DE START VAN EEN
BIJEENKOMST OF LESMOMENT
DE CAMPAGNE EVEN KORT TOE TE
LICHTEN.
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Sfeer
CD S.O.L.I.D.A.I.R.
S.O.L.I.D.A.I.R. is een warm én urgent
muzikaal project voor iedereen met
een hart voor mensen in armoede.
Welzijnszorg strijdt al ruim 50 jaar
tegen armoede en dat wordt gevierd
met deze prachtige CD waarop
enkele van de mooiste stemmen van
Vlaanderen te horen zijn.
Het gros van de songs werd
geschreven door Lennaert Maes
(bekend van Lenny & de Wespen)
die via workshops en interviews
authentieke verhalen verzamelde
voor dit project. Voor organisaties
en bedrijven is het ook een prachtig
personeels- of relatiegeschenk.
IDEAAL OM ONDER DE KERSTBOOM
TE LEGGEN! MAAR OOK OM ZELF
RUSTIG TE BELUISTEREN OF OM
EEN BEZINNINGSMOMENT MEE TE
BEGINNEN. GEBRUIK DE CD OOK IN
DE KLAS, DAT GAAT PRIMA. ALS DAT
HANDIGER IS, KUN JE OOK VANAF
SPOTIFY SPELEN.
CD S.O.L.I.D.A.I.R. - WZZ-2019-7001 selectienr 37
€ 24
Webshop
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Is er binnenkort een activiteit van je vereniging gepland? Een oudercontact op
school? Een kerstmarkt in je gemeente? Dan is een kaarsenverkoop een leuk idee. Je
kan meteen aan de slag met de kaarsensets.

Set van vier adventskaarsen
De kaarsensets zijn ideaal voor eigen gebruik, in je parochie, school, vereniging
of thuis. Dit jaar bieden we kleine bolle rode kaarsen, ideaal om op een
adventskrans te zetten. Probeer ook eens om ze in een schaal water te laten
drijven, met wat veenbessen of maretak er bij.
Kleur: kerstrood
Bolkaars diameter 65 mm, verpakt per vier stuks. Brandtijd: +/- 15u
Vier adventskaarsen - WZZ-2020-5002 – selectienr 38
€ 10
Webshop

Informeer

Dossier 2021 – Wonen: een gunst en geen recht? Onleefbaar!
In het dossier formuleren we aanbevelingen aan de politiek en samenleving om
samen werk te maken van de strijd tegen armoede en van een beter woonbeleid.
Een goede woning mag geen onleefbare zoektocht worden!
Na de campagne van 2020 weten we dat het recht op wonen vooral een fictief
recht is. Er zijn sociale woningen, maar veel te weinig. Er zijn huursubsidies,
maar veel te weinig. Dat gebrek aan goede, betaalbare woningen maakt
dat het drummen is op de woonmarkt. Schaarste betekent concurrentie,
en concurrentie zorgt voor uitsluiting en discriminatie. Daar zoomen we
met deze campagne op in. Op die moeilijke weg, een weg met drempels en
obstakels. Drempels rond moeilijke toewijzingsregels en weinig flexibiliteit
in sociaal wonen. Discriminatie, waardoor mensen geen kans maken op een
woning. Uitsluiting van mensen die geen vaste verblijfplaats hebben en dus dakof thuisloos zijn.  
Tip: Zet onze campagne echt in de kijker en organiseer een infoavond.
Contacteer onze regionale medewerkers. Zij denken graag met je mee.
Toon de campagnefilm, laat een woondeskundige aan het woord, geef
ervaringsdeskundigen de kans om hun verhaal te vertellen... Nodig lokale
politici uit en ga in gesprek. Zo strijden we samen tegen armoede

Campagnetekst 2021
Wil je een beknopte uitleg over onze
campagne Wonen, Onleefbaar?! De
tekst die voorin deze campagnekrant
staat, kun je ook gratis op A4 formaat
downloaden.
IDEAAL OM BIJ DE START VAN EEN
BIJEENKOMT OF LESMOMENT DE
CAMPAGNE EVEN KORT TOE TE
LICHTEN, IN COMBINATIE MET EEN
TEKST UIT DE BUNDELING OF EEN
ANIMATIE/BEZINNINGSMODEL.
Gratis
downloaden

Campagnefilm 2021
Een korte, informatieve film over het
thema wonen en de campagne. Gratis
op YouTube.
IDEAAL VOOR EEN
VORMINGSAVOND, ALS INLEIDING
OP EEN GESPREK OF OM IN HET
SECUNDAIR ONDERWIJS IN DE KLAS
TE GEBRUIKEN.
De campagnefilm is modulair
opgebouwd, je maakt het zo lang of zo
kort als je wil.
Gratis
Webshop & YouTubekanaal Samen
Tegen Armoede
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Inleefweek armoede
Wil je graag stilstaan bij het thema armoede maar het toch eens anders aanpakken? Dan is de inleefweek armoede misschien wel iets voor jullie! De deelnemers aan een inleefweek gaan de uitdaging aan om één week rond te komen
met een budget van iemand die in armoede leeft. 60 euro voor een volwassen
persoon en 20 euro voor een kind. Zo ervaar je aan de lijve hoe het voelt om in
armoede te leven.
Deelnemen?
Meld je aan op www.welzijnszorg.be en kom alles te weten over de Inleefweek
armoede.
Je ontvangt van ons een inleefweekdoos voor 18 deelnemers en krijgt ook
ondersteuning van onze medewerkers bij de organisatie van je inleefweek.
We ontwikkelden vorig jaar ook een digitaal alternatief voor de intakes en het
slotmoment.
Deelnameprijs: € 150.

INLEEFBOEK ARMOEDE Over het Leven
Dit is een boek over armoede. Maar misschien anders dan je verwacht. Het
gaat niet over cijfers of over oplossingen om uit de armoede te geraken. Je
leert verschillende mensen kennen die in armoede leven of geleefd hebben.
Je leest mee in het dagboek van mensen die deelgenomen hebben aan de
inleefweek armoede en een week lang probeerden rond te komen met een
leefloon. Lees, kijk en snuister in dit boek zoals je wil. Als je het uit hebt, weet
je misschien één ding zeker: er zijn wel honderd verschillende manieren om
naar armoede te kijken.
€ 24,95
webshop
Webshop WZZ-2017-2001, selectienr. 39
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Armoedewandeling
& quiz
ORGANISEER IN JOUW GEMEENTE EEN WANDELING ROND HET THEMA
ARMOEDE. WIJ HELPEN JE OP WEG! LEUK, LEERZAAM EN ZINVOL VOOR
JOU ALS ORGANISATOR EN VOOR DE DEELNEMERS.
Welzijnszorg voert al meer dan vijftig jaar campagne tegen armoede,
meestal rond één van de 10 levensdomeinen uit het armoedeweb. Deze
levensdomeinen en enkele bijhorende campagneaffiches uit de voorbije
campagnejaren vormen de leidraad voor een lokale wandeling.
Vandaag is armoede nog steeds brandend actueel. Stippel zelf een
wandeling uit op maat van jouw gemeente en nodig verenigingen
en mensen uit om op zoek te gaan naar de campagneaffiches en te
ontdekken hoe er in jouw buurt aan armoedebestrijding wordt gedaan.
We reiken je alle informatie kant-en-klaar aan om aan de slag te gaan.
Gratis
Mail naar wandelingen@welzijnszorg.be met je vraag en postcode
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Bestel of download je materiaal
Online bestellen is dé manier om jouw campagne vlot te laten starten. Het staat garant voor een snelle opvolging en
levering. Onze webwinkel bevat dezelfde rubrieken als de catalogus. Je kan je campagnemateriaal online bestellen vanaf
15 september 2021

Selectienr

Omschrijving

Artikelnr

Prijs in €

Aantal

Totaal

ACTIES: SOEP OP DE STOEP EN ANDERE ACTIES
1

Collectebus

WZZ-2021-6002

0

2

SOS Biobekers (pak van 20 stuks)

WZZ-2020-6001

7,5

3

Schort Samen Tegen Armoede

WZZ-219-2006

15

4

SOS folder ‘welkom’

WZZ-2019-6004

0

5

SOS promo-affiche A1

WZZ-2019-6009

0

Belangrijk! Vergeet niet te registreren! En geld door te storten ☺
AFFICHES
6

Campagne affiche A4

WZZ-2021-1001

0

7

Campagne affiche A3

WZZ-2021-1002

0

8

Campagne affiche A1

WZZ-2021-1003

0

9

Reuze affiche

WZZ-2021-1004

8 (vanaf 2 ex
6€ per stuk)

KLEUTER-ONDERWIJS
10

Vertelplaten ‘Jordy zoekt geld’

WZZ-2021-4201

10

11

Subthemaplaten ‘Jordy zoekt geld’

WZZ-2021-4202

5

12

Didactische verwerking ‘Jordy zoekt geld’

WZZ-2021-4201

15

13

Vertelplaten ‘Het huis van Jordy’

WZZ-2020-4201

10

14

Didactische verwerking ‘Het huis van Jordy’

WZZ-2020-4202

15

15

Vertelplaten ‘Jordy: een echte ridder’

WZZ-2019-4201

10

16

Didactische verwerking ‘Jordy: een echte ridder’

WZZ-2019-4202

15

LAGER ONDERWIJS
17

Handleiding Robby ‘Samen over de drempel’.
Inbegrepen: digitale toegang tot werkmateriaal
onder & bovenbouw, prentenset en liedjes

WZZ-2021-4002

14

18

Prentenboek ‘Robby en zijn vrienden’

WZZ-2016-4100

15

19

Vertelplaten ‘Robby en zijn vrienden’

WZZ-2016-4200

5

20

Dagboek Robby

WZZ-2017-4006

15



SECUNDAIR ONDERWIJS
21

Pola ringmap met startbundel

WZZ-2018-8000

30

22

Pola bundel solidariteit

WZZ-2019-8001

8

23

Pola bundel wonen

WZZ-2020-8002

8

24

Educatief spel ‘weg uit dat web”’

WZZ-2018-4007

25

29

Selectienr

Omschrijving

Artikelnr

Prijs in €

Jongerenspel De Huizenloterij

Bij SpoorZES
te bestellen

-

Tekstenboekje SpoorZES ‘Drempels en Stempels’

WZZ-2021-3002

1,8 (vanaf 10 ex
€ 1,65)

JONGEREN

25

VOER CAMPAGNE
26

Campagnefolder

WZZ-2021-1007

0

27

Collecteomslag

WZZ-2021-1010

0

28

Campagnekrant/Catalogus

WZZ-2021-1009

0

PROMOTIEMATERIAAL
29

Button Samen Tegen Armoede

WZZ-2016-2002

2

30

Pin Welzijnzorg

WZZ-2019-2003

2

31

Actiehesje Samen Tegen Armoede

WZZ-2016-2002

5

32

Vlag Samen Tegen Armoede

WZZ-2016-2004

10

33

Balpen

WZZ-2019-2005

2

34

Adventskalender

WZZ-2021-3003

2

35

Liturgiemap

WZZ-2021-3001

5

INSPIREER

36

Pakket thema-affiches

WZZ-2021-3004

4

37

CD S.O.L.I.D.A.I.R.

WZZ-2019-7001

24

38

Set van vier adventskaarsen

WZZ-2020-5002

10

39

Boek ‘Over het Leven’

WZZ-2017-2001

24,95

GRATIS DOWNLOADS
Dossier Wonen Onleefbaar
Campagnetekst Wonen Onleefbaar
Armoedewandeling
Campagnefilm wonen Onleefbaar
CD S.O.L.I.D.A.I.R.
Inspirerende powerpoint
Bundeling teksten & modellen
Bezinningspakket
Kerstontmoeting

30

YouTube
Spotify

Aantal

Totaal

Goed om weten
Hulp nodig?

Leverplaats

Heb je een vraag over niet of fout geleverde pakketten?
bel 02/213 04 87 of mail hulplijn@welzijnszorg.be.
Heb je een vraag rond facturen? bel 02/213 04 87 of
mail verkoopfacturen@welzijnszorg.be.
Heb je een inhoudelijke vraag over de campagne?
Contacteer je regiomedewerker.

We leveren je bestelling thuis, op school of op eender welk
zelfgekozen adres. Voor pakketten die niet in de brievenbus
passen, moet er wel iemand aanwezig zijn. Voor deelnemers
aan de startbijeenkomsten is het mogelijk om je pakket mee
te nemen. Je moet dan wel minstens één week op voorhand
bestellen.
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Heb je een vraag over niet of fout geleverde pakketten?
bel 02/213 04 87
of mail hulplijn@welzijnszorg.be
Heb je een vraag rond facturen?
bel 02/213 04 87
of mail verkoopfacturen@welzijnszorg.be
Heb je een inhoudelijke vraag over de campagne?
Contacteer je regiomedewerker
• Antwerpen:
antwerpen@welzijnszorg.be,
regiomedewerker: Brecht.Thijs@welzijnszorg.be
• Brussel & Halle-Vilvoorde:
brussel@welzijnszorg.be,
regiomedewerker: Hilde.Geurts@welzijnszorg.be
• Oost-Brabant, Mechelen & Klein-Brabant:
mechelen@welzijnszorg.be,
regiomedewerker: Sylvie.Vanderhoydonck@welzijnszorg.be
• Limburg:
hasselt@welzijnszorg.be,
regiomedewerker: Inge.Koekelkoren@welzijnszorg.be
• Oost-Vlaanderen:
gent@welzijnszorg.be,
regiomedewerker: ellen.vanderzwalmen@welzijnszorg.be
• West-Vlaanderen:
roeselare@welzijnszorg.be,
regiomedewerker: jan.demuynck@welzijnszorg.be

NATIONAAL SECRETARIAAT
Openingsuren: 9u00 tot 12u30 en 13u30 tot 16u30. Gesloten op woensdag.
Huidevettersstraat 165, 1000 Brussel,
T 02 502 55 75,
info@welzijnszorg.be
www.welzijnszorg.be
Samen Tegen Armoede
@welzijnszorg
samentegenarmoede

V.U. Koen Trappeniers, Huidevettersstraat 165, 1000 Brussel, WZZ-2021-1009

HULP NODIG?

