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Editoriaal
Beste medestander, sympathisant, actievoerder of vrijwilliger,
Welzijnszorg viert dit jaar haar 50e verjaardag. Jullie verjaardag. Jullie hebben
al die jaren zoveel solidaire inzet getoond, zoveel beweging gemaakt, zo zeer
getoond dat onze samenleving wèl veel mensen telt die voor elkaar willen
opkomen. We horen altijd maar over hoe individualistisch onze samenleving is,
hoezeer ieder voor zich aan het vechten is voor een plekje onder de zon…
Maar het omgekeerde is ook waar. Er is heel veel solidariteit. Er zijn heel veel
vrijwilligers die het verschil maken, heel veel mensen die op heel verschillende
manier hun tijd, energie deskundigheid en middelen ter beschikking stellen
om samen de campagne tegen armoede handen en voeten te geven. Met deze
solidariteitscampagne willen we alles wat er al gebeurt erkennen, in de kijker
zetten én versterken.
En dus vieren we dit jaar feest onder protest! We hebben als aftrap van ons
feestjaar een colloquium gehouden voor beleidsmakers. We hebben de
beleidsmakers en de overheid nodig. Iedereen moet kunnen leven in menselijke
waardigheid. Dat is geen mening, dat staat in de grondwet. Een recht dat geldt
voor iedereen, zonder onderscheid. De solidariteit die de overheid organiseert via
herverdeling en sociale zekerheid houdt effectief mensen uit de armoede.

Om onze grote droom
waar te maken, een
samenleving zonder
armoede, hebben we
iedereen en alle vormen
van solidariteit nodig.

Maar ook de solidariteit tussen mensen onderling zetten we in de kijker.
Er zijn immers altijd mensen voor wie het systeem geen antwoord heeft. Om
onze grote droom waar te maken, een samenleving zonder armoede, hebben
we iedereen en alle vormen van solidariteit nodig. We zullen de komende tijd
jullie inzet opnieuw hard nodig hebben. Om mee campagne te voeren. Om geld
in te zamelen om projecten te steunen die samen met mensen in armoede
opkomen tegen armoede en voor solidariteit. Het slotmoment van onze campagne
ligt dit jaar een eind in 2020. Op zaterdag 30 mei 2020 om precies te zijn. Met een
pinksterpicknick in Leuven houden we een groot dankfeest voor de vrijwilligers,
medestanders, actievoerders, projecten, Welzijnsschakels en sympathisanten.
Ik hoop dan ook dat het lezen van deze krant en catalogus jullie zal inspireren en
aanzetten om op je eigen manier de handen uit de mouwen te steken, nu in deze
campagne, maar ook daarna tijdens de aanloop naar Pinksteren. Ik kijk er alvast
naar uit om samen te komen tegen armoede.
Koen Trappeniers
Directeur Welzijnszorg vzw
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Samen
solidair
tegen armoede!
Om onze grote droom waar te
maken, een samenleving zonder
armoede, hebben we iedereen
nodig. Moeten we solidair zijn met
elkaar. Er is al heel veel solidariteit
in onze samenleving. Dat erkennen
en koesteren we en dat willen we
versterken en in de kijker zetten met
deze campagne.
Solidariteit kan je beschrijven als
een proces. Solidariteit komt boven
drijven wanneer mensen noden
van anderen zien. Ze zien niet
alleen de noden, ze willen ook mee
verantwoordelijkheid dragen voor
deze noden. Deze solidariteit tussen
individuen noemen we soms ook
directe of warme solidariteit.
Stel dat deze mensen nu een stapje
verder gaan en zich gaan organiseren
omdat de noden verder reiken dan
enkel dit individu. Het besef groeit
dat we eigenlijk als samenleving
voor deze noden moeten instaan.
Dan krijgt de solidariteit een nieuwe
dimensie. Mensen organiseren zich
en gaan meer structureel nadenken.
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Op het moment dat de samenleving
bepaalde noden écht belangrijk vindt,
dan worden het rechten. Dan worden
ze bijvoorbeeld opgenomen in de
grondwet of verankerd in ons systeem
van sociale zekerheid.
Deze solidariteit die georganiseerd
wordt via de overheid moet zorgen
voor een verzekering en herverdeling.
Ze is gebaseerd op criteria die de
samenleving afspreekt. Iedereen
wordt er beter van, het solidaire
systeem is er voor ons allemaal.
We kunnen er allemaal beroep op
doen als we het nodig hebben. We
moeten blijven zorg dragen voor
het draagvlak van solidariteit. Dat
doen we door het systeem van

herverdeling zo fair en zo efficiënt
mogelijk te maken.
Ons systeem van sociale zekerheid en
sociaal beleid heeft een grote impact
op armoede. Zonder uitkeringen
zouden veel meer mensen in België
in armoede leven. Maar zelf met een
goed systeem van sociale zekerheid
zijn de armoedecijfers nog altijd veel
te hoog. Een solidaire maatschappij is
dus nooit af. We zullen altijd moeten
blijven werken aan het concretiseren
van rechten. Heel veel mensen nemen
hun rechten nu niet op. Omdat ze er
geen weet van hebben of omdat het
aanvragen ervan te moeilijk is. Dus er
is duidelijk meer nodig dan enkel een
recht hebben om te zorgen dat een
maatschappij rechtvaardig is.
Structurele rechten, zoals in de
sociale zekerheid, zijn essentieel in
het bestrijden van armoede. Maar het
is de menselijke, warme solidariteit
die er voor zorgt dat mensen niet
tussen de mazen van het net vallen.
Mensen die de noden van hun buren,
hun collega’s en hun familie zien,
zorgen voor een continue versterking
van het solidaire grotere systeem.
Deze dimensie van solidariteit
gaat ook over de binnenkant van
armoede. Iedereen wil meetellen,
niemand wil over het hoofd gezien
worden, niemand mag eenzaam zijn.
Solidariteit tussen mensen is geen
éénrichtingsverkeer, van diegenen
die het goed hebben voor diegenen
die uit de boot dreigen te vallen.
Het is wederkerig, een uitwisseling
van talenten. Uit iets doen voor een
ander halen we inspiratie, krijgen
we energie, voelen we ons nuttig of
leren we iets. We winnen altijd als we
de actieve keuze maken om ons in te
zetten voor anderen.

Laten we ons verenigen om de strijd
aan te gaan tegen armoede. Om
elkaar te ontmoeten en noden te
leren zien in de samenleving. We
gebruiken onze structuur om dat
stapje verder te gaan en te kijken
naar rechten, maar we mogen nooit
vergeten hoe belangrijk ‘samen’ is in
de samenleving.
Deze campagne wil de solidariteit
tussen mensen aanwakkeren.
Door elkaar te ontmoeten in
burgerinitiatieven, verenigingen
en projecten zien we het belang
van structurele solidariteit. Als
we verhalen horen beseffen we
waar het systeem soms faalt, waar
mensen toch tussen de mazen van
het net vallen. We blijven hameren
op structurele maatregelen en
beleidskeuzes die de armoede doen
dalen. Daar wordt iedereen beter van!
De campagne Samen Tegen
Armoede doet een oproep
aan iedereen: vrijwilligers,
verenigingen, middenveld, politici
en beleidsmakers, om samen
de strijd tegen armoede aan te
binden en voor solidariteit te
kiezen.

Oproep campagne 2019
Bouw mee aan onze solidariteitsmuur
Welzijnszorg bestaat dit jaar 50 jaar. Dat is een halve eeuw samen met
veel mensen armoede helpen uitsluiten. Solidariteit was steeds onze rode
draad.
50 jaar campagne voeren betekent ook 50 jaar aandacht vragen met
acties, beelden, slogans en affiches. Onze feestaffiche maken we samen
met jullie, onze medestanders. Onder de slogan ‘Samen solidair tegen
armoede’ willen we een campagne voeren die niemand onberoerd laat.
En daar hebben we ook jou voor nodig. Blijf niet aan de zijlijn staan, toon
dat je solidair bent tegen armoede en maak samen met je vereniging, klas,
organisatie of gewoon in je eentje een solidariteitsaffiche.
Op 30 mei 2020 sluiten we ons feestjaar af met een picknick voor al onze
medestanders. Op die dag plakken we alle solidariteitsaffiches op een
grote solidariteitsmuur. Iedereen moet het gezien hebben.
Je hebt het begrepen, jij en jouw affiche zijn onmisbaar die dag. We
rekenen op jou.
Een handleiding, tips, inspiratie en meer info over de picknick vind je op
de website www.welzijnszorg.be
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Steun onze
armoedeprojecten!
Wij geven financiële steun aan lokale en regionale initiatieven die de
positie van mensen in armoede willen verbeteren. Dankzij jouw gift kunnen
we hen een financiële duw in de rug geven.
Maak alvast kennis met één van deze mooie initiatieven. Onze andere
campagneprojecten vind je terug op www.welzijnszorg.be.

Projectverhaal –(W)arm-kracht stelt ons Julia voor
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Drie jaar geleden, in het voorjaar was Julia vrijwilliger
geworden bij de plaatselijke Wereldwinkel. Ze zag een
folder van de armoedevereniging liggen, tussen alle andere
informatiebrochures.

De ontmoetingsfunctie staat centraal, zodat mensen elkaar
leren kennen, elkaar ondersteunen en van elkaar leren.
Iedereen legt zijn “eigen accent” in de werking en daar ligt
ook de “warmte” en de “kracht” van ons samen-zijn.

Schoorvoetend kwam ze op een maandagavond eens
kijken. De vrienden van de Wereldwinkel hadden het
haar aangeraden: ‘Ga naar de bijeenkomst en kijk of
het iets is voor jou’. Ze vroeg of zij ook recht had op een
voedselpakket? Want met 20 euro per week is het moeilijk
overleven. Haar huisvesting is ook niet optimaal. Ze had
nog een paar vragen. Mocht ze blijven voor de bijeenkomst?
Wat zouden de anderen denken en zeggen over haar? Mocht
ze mee-praten? Mag dat? Mee haar gedachten proberen te
formuleren?

Julia voelt zich goed bij ons. Ze bloeit open. Na een tijdje
zegt ze ons dat ze graag “iets” wil terugdoen. Ze wandelt
graag en wil graag briefjes van onze samenkomsten en
uitnodigingen van activiteiten in de brievenbussen stoppen.
Iedere week dat ze aanwezig is vraagt ze of ze kan helpen.
Zijn er briefjes?

Ja, dat kon en kan nog steeds allemaal binnen de
armoedegroep. Een groep die openstaat voor mensen die
het met minder moeten doen en mensen die het “goed”
hebben. Wij willen een plaats van ontmoeting zijn voor
iedereen, vanuit een positieve instelling voor anderen.

Julia voelt zich thuis en wil overal helpen waar ze kan.

Ook helpt ze graag mee met de jaarlijkse Soep op de stoepactie in de kringwinkel. Ze durft nu ook mee helpen op
standjes, op de jaarmarkt of de avondmarkt.

Ook jouw
warm hart
hebben we nodig!
Daarom lanceren wij een driedubbele oproep:

1. Zet de
campagne
in de kijker!

2. Druk jullie
solidariteit uit op
een affiche

3. Doe mee
& zamel
geld in!

Deel onze boodschap, praat over de
campagne en zwengel mee het debat
aan. Een campagneaffiche aan je raam,
een reuzeaffiche op school, een button
van Samen Tegen Armoede op je borst,
campagnefolders op een marktactie,
ons volgen via Facebook en Twitter …
Er zijn vele mogelijkheden om onze
campagneboodschap mee zichtbaar te
maken.

Ga als groep of alleen aan de slag
en druk op een A4 of A3-formaat
affiche uit wat solidariteit voor jou
betekent. Breng die mee naar de
PinksterPicknick op 30 mei 2020.

Armoedebestrijding vraagt veel
engagement. Er zijn verschillende
manieren om solidair te zijn met
mensen in armoede. Zet je in voor
één van de acties van Samen Tegen
Armoede en draag op jouw manier bij
in de strijd tegen armoede. Met jouw
steun stimuleren en ondersteunen we
lokale projecten die kansen geven aan
mensen in armoede.
Meer informatie op
www.samentegenarmoede.be of in
de folder ‘Hoe kan jij helpen?’.
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Catalogus 2019

Alle materiaal voor
een geslaagde
campagne

Campagne 2019
Wij hebben een droom. We willen
een samenleving zonder armoede. En
daarvoor hebben we iedereen nodig!
We weten dat er al veel solidariteit
is in onze samenleving. Dat willen
we in de kijker zetten, koesteren en
versterken.
Want het is pas als we elkaar
ontmoeten, dat we beseffen wie wat
nodig heeft in de samenleving. En dan
komen we voor elkaars rechten op!
De campagne Samen Tegen Armoede
roept iedereen op : laten we samen de
strijd tegen armoede aangaan en voor
solidariteit kiezen. Het moet anders!
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Bestel of
download je materiaal
www.welzijnszorg.be
Online bestellen is de 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 2019.

Levertermijn

De levering van de campagnematerialen gebeurt vanaf oktober. Vanaf
midden oktober streven we naar een
levering binnen de vier werkdagen.
Daarvoor kan je bestelling wat langer
op zich laten wachten.

Leverplaats

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. Je kan je materiaal ook bij de regionale dienst laten
leveren om het daar zelf op te halen.
Je pakket ophalen op een startavond
is ook mogelijk. Je moet dan wel minstens één week op voorhand bestellen.

Hulp nodig?

Met vragen over bestellen kan je terecht bij je regionale dienst. De contactgegevens vind je op de achterzijde
van de catalogus.

We hebben ook heel wat materiaal dat
je gratis kan downloaden en printen
op A4-formaat. Je kan alle downloads
terugvinden op
www.welzijnszorg.be.

Liep er iets fout?

Registreer je actie

Met vragen over niet of fout geleverde
pakketten en/of facturen kan je terecht op het nummer 02 213 04 87.

www.welzijnszorg.be
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1 Zet de campagne
in de kijker

De campagneaffiches zijn in diverse
maten beschikbaar
• Affiche A4 (21 cm breed – 30cm hoog)
(bestelnummer 1)
• Affiche A3 (30 cm breed – 42 cm
hoog) (bestelnummer 2)
• Affiche A1 (60 cm breed – 84cm
hoog) (bestelnummer 3)
gratis
webshop en A4-formaat downloadbaar

(bestelnummer 5)
Organiseer je een actie voor ‘Samen
Tegen Armoede’? Maak dan gebruik
van deze handige affiche om je actie
bekend te maken. Er is ruimte om de
naam van je actie, plaats, datum en
alle andere informatie die je kwijt
wil, in te vullen. Hang de affiche
vervolgens op plaatsen waar veel
mensen langs komen.

Samen solidair tegen armoede.
Voor een samenleving zonder armoede hebben we iedereen nodig.
Steun de campagne en 100 projecten door te kiezen voor solidariteit.

BE21 0000 0000 0303 | welzijnszorg.be

O_WZZ_AFF_CAMP_A4_QJ10681.indd 1

26/06/19 11:53

Reuzeaffiche

gratis
webshop en A4-formaat downloadbaar

(bestelnummer 4)
Veel plaats? Kies dan voor de extra
grote affiche en maak de campagne
des te meer zichtbaar op school, in de
kerk, in het parochiecentrum of in de
organisatie.
(120 cm hoog – 160 cm breed)
€ 8,00
(vanaf 2 exemplaren € 6,00/stuk)
webshop

Een campagne van

O-2-WZZ-STA-INVULAFF-A3-8279.indd 1

Hang de affiche op
waar ze zeker gezien
wordt.

Samen solidair tegen armoede.
Voor een samenleving zonder armoede hebben we iedereen nodig.
Steun de campagne en 100 projecten door te kiezen voor solidariteit.
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BE21 0000 0000 0303 | samentegenarmoede.be

V.U. Koen Trappeniers, Huidevettersstraat 165, 1000 Brussel, WZZ-2017-1011

Een affiche is het ideale middel om
de campagne in het straatbeeld te
brengen. Vraag je familie, je vrienden,
je buren en je collega’s om een affiche
op te hangen.
Hang de affiche op bij je thuis,
op het werk, in scholen, winkels,
stadsdiensten, culturele centra,
bibliotheken … en alle andere plaatsen
waar ze zeker gezien wordt.

Invulaffiche Samen Tegen
Armoede A3a
V.U. Koen Trappeniers, Huidevettersstraat 165, 1000 Brussel, WZZ-2019-1001

Campagneaffiches

2/05/17 16:16

2 Informatie
over de campagne
Campagnefolder
(bestelnummer 6)
De campagnefolder omvat een korte
omschrijving van de campagne en nodigt mensen uit om een gift over te maken aan Samen Tegen Armoede via het
overschrijvingsformulier. 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.
gratis
webshop

Collecteomslag
(bestelnummer 7)
De omslag bevat een samenvatting
van de campagne en kan ook gebruikt
worden om deur-aan-deur te bussen
of om uit te delen in de kerk. Mensen
kunnen hun bijdrage in de enveloppe
steken of een gift overmaken via het
overschrijvingsformulier.
gratis
webshop
Opgelet
Om fraude te voorkomen accepteren de
banken niet langer dat Welzijnszorg overschrijvingsformulieren binnenbrengt. Stuur
ze dus niet op naar Brussel, maar breng ze
zelf binnen bij de bank. Dank je wel.

Campagnekrant
& Catalogus materialen
(bestelnummer 8)
Een overzicht van alle materialen om
er een geslaagde campagne van te
maken. Je vindt er eveneens alle praktische informatie in terug over hoe te
bestellen, levering, registreren van je
actie, contactgegevens …
gratis
webshop

Handig om
deur-aan-deur
te bussen
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Dossier 2019 • Samen solidair
tegen armoede
In het dossier formuleren we aanbevelingen aan politiek en samenleving
om samen werk te maken van de strijd
tegen armoede. We kiezen immers als
samenleving, allemaal samen, hoe we
met armoede en ongelijkheid omgaan
en er de strijd tegen aanbinden.
gratis
downloaden

Campagnetekst 2019
Wil je een beknopte uitleg over onze
campagne samen solidair tegen
armoede? Dan vind je deze terug op
A4-formaat. Ideaal om bij start van
een bijeenkomst of lesmoment de
campagne even kort toe te lichten.
gratis
downloaden

Affichemethodiek
Maak met je groep solidariteitsaffiches! Download de methodiek op
www.welzijnszorg.be
gratis
downloaden

Armoede Wandeling
Organiseer in jouw gemeente een wandeling rond het thema armoede. We
reiken je alle informatie kant-en-klaar
aan om aan de slag te gaan.
gratis
downloaden

Brood en rozen voor iedereen,
Lieven De Pril
In dit boek, ondertussen al in derde
druk, vertellen mensen die zelf armoede ervaren over de problemen waarmee
ze kampen en de vooroordelen waartegen ze moeten opboksen. Ook hulpverleners en vrijwilligers doen hun verhaal.
Deze getuigenissen veranderen je kijk
op onze samenleving, op armoede en
de oorzaken ervan. Het boek is beschikbaar via www.halewijn.info/catalogus.
Er worden ook op heel wat plekken
voorstellingen georganiseerd. Over het
boek en de voorstellingen vind je meer
info op
www.armoede.org.
€ 15 + € 2,5 verzendingskosten

14

3 Promotiemateriaal
Voer actie!
Button Samen Tegen Armoede
(bestelnummer 9)
Draag de button als je een activiteit
voor Samen Tegen Armoede 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

Pin Welzijnszorg
(bestelnummer 9B)

W

NIEU

Draag de pin als je namens Welzijnszorg optreedt, zo wordt je een echte
ambassadeur!
€ 2,00
webshop

Actiehesje Samen Tegen
Armoede
(bestelnummer 10)
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

Balpen Samen Tegen Armoede
(bestelnummer 12)
Verkoop onze Samen Tegen Armoedebalpen op de kerstmarkt, tijdens een
actie of informatieavond.
€ 2,00
webshop

Vlag Samen Tegen Armoede
(bestelnummer 11)
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.
€ 10,00
webshop

Schort Samen Tegen Armoede
(bestelnummer 15)

NIEUW

De schort is terug van weggeweest!
Met deze schort aan, val je op en maak
je je kenbaar als sympathisant van
Samen Tegen Armoede. Ideaal om te
dragen tijdens een Soep op de stoepactie of wafelenbak/snoepverkoop/
chocomelk kraampje/enz. De schort is
herbruikbaar en meerdere jaren inzetbaar.
€ 15,00
webshop
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Soep op stoep

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

Een lekker kopje verse soep. 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.
Na je registratie ontvang je een gratis promopakket om je actie extra in te
kijker te plaatsen.
Het pakket bestaat uit:
• 1 campagneaffiche
• 1 promoaffiche Soep op de stoep
• 3 invulaffiches Samen Tegen Armoede om je Soep op de stoep-actie aan
te kondigen
• 1 collectebus
• 1 actiehesje Samen Tegen Armoede
• 1 handleiding om je op weg te helpen en handige tips
• 20 folders om mee te geven aan soepdrinkers of voorbijgangers
Je kan nog extra materiaal bestellen via onze webshop of bij de registratie
van je Soep op de stoep-actie:
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Promoaffiche Soep op de stoep

Gratis (bestelnummer 13)

biologisch afbreekbare soepbekers
(1 pak van 50 bekers)

€ 7,50 (bestelnummer 14)

actiehesje Samen Tegen Armoede

€ 5,00 (bestelnummer 10)

NIEUW! Schort Samen Tegen Armoede

€ 5,00 (bestelnummer 15)

Invulaffiche Samen Tegen Armoede

Gratis (bestelnummer 16)

(bestelnummer 17)
S.O.L.I.D.A.I.R. is een warm én urgent
muzikaal project voor iedereen met
een hart voor problematiek rond armoede. Welzijnszorg strijdt 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 (Lenny & de
Wespen), die via workshops en interviews authentieke verhalen verzamelde voor dit project.
Ideaal om onder de kerstboom te leggen! Maar ook om zelf rustig te beluisteren of om een bezinningsmoment
mee te beginnen. Ideaal ook om in de
klas te gebruiken.
€ 24
webshop
Voor informatie over de concerten
kun je op de website
www.welzijnszorg.be terecht.

Solidariteitskaarsen
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 unieke kaars van Samen Tegen Armoede of een
set van vier kaarsen.

Set van vier feestkaarsen

Samen Tegen Armoede-kaars

Set vier kaarsen

(bestelnummer 18)

(bestelnummer 19)

(bestelnummer 20)

Kleur wit met goud – 78 x 70 mm/stuk
Brandduur: 50 uren
€ 12
webshop

Wit met gekleurde band – 78 x 200 mm
Brandduur: 65 uren
Opgelet! Beperkte voorraad. We verkopen tot uitputting van de voorraad.
€ 10
webshop

Kleur wit – 78 x 70 mm/stuk
Brandduur: 50 uren
€ 10
webshop
Opgelet! Beperkte voorraad. We verkopen tot uitputting van de voorraad.
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De campagne Samen Tegen Armoede
doet een oproep aan iedereen: vrijwilligers,
verenigingen, middenveld, politici en
beleidsmakers, om samen de strijd tegen
armoede aan te binden en voor solidariteit te
kiezen.
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4 Inspiratie
Adventskalender

Bundeling inspirerende teksten
en modellen voor bezinning

(bestelnummer 21)
Naar goede gewoonte bieden we 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.
€ 2,00 (vanaf
100 ex. €1,50)
webshop

Liturgiemap
(bestelnummer 22)
In de liturgiemap vind je suggesties
voor de vier adventsvieringen. We
bieden ze aan in de vorm van een
eucharistieviering, maar ze lenen zich
ook uitstekend voor een gebedsdienst.
Zo kunnen liturgiemakers in parochies
maar ook in rusthuizen, instellingen of
organisaties met het materiaal aan de
slag. Terug van weggeweest: een uitgewerkte viering voor kinderen.

Inspirerende PowerPoint
Een tiental campagnefoto’s met een
bijpassende tekst of spreuk om je bezinnende momenten mee te openen
of af te sluiten. Gecombineerd met wat
rustige muziek is dit een ideale manier om de juiste sfeer te creëren. Een
kleine uitwisselingsmethodiek brengt
het gesprek op gang.
gratis
downloaden

Gecombineerd met
wat rustige muziek
is dit een ideale manier
om de juiste sfeer
te creëren.

€ 5,00
webshop of gratis downloaden

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
die hiervoor geschikt zijn. Daarnaast
bieden we je drie uitgewerkte bezinningsmodellen: een actieve campagnebezinning, een jongerenbezinning en
een sfeervolle (kerst-)bezinning. Lees,
combineer en laat je inspireren.
gratis
downloaden

Tekstenboekje Spoor ZeS
‘Onvoorzichtig vol vertrouwen’
(bestelnummer 18)
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.
€ 1,80 (vanaf 10 ex.
€ 1,65)
webshop

ACHTER
VOOR

&

SPRONG
STAND

Tekstenboekje van Spoor ZeS voor Samen Tegen Armoede 2018
met bezinnende teksten, doordenkers, getuigenissen en poëzie

Collecteomslag
(bestelnummer 7)
De omslag bevat een samenvatting van de campagne en kan eveneens gebruikt
worden om deur-aan-deur te bussen of om uit te delen in de kerk. Mensen kunnen hun bijdrage in de enveloppe steken of een gift overmaken via het overschrijvingsformulier.
gratis
webshop
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5 Kleuteronderwijs
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Ook heel wat kleuters leven in armoede. Daarom is er naast de bekende verhalen
over Robby en zijn vrienden, ook lesmateriaal over Jordy, het kleine broertje van
Robby.

9

Hij staat symbool voor alle kleuters in armoede en laat je een kijkje nemen in het
dagelijkse leven van een jongen die opgroeit in een kwetsbaar gezin. Het lesmateriaal is opgebouwd rond een verhaal dat aansluit bij de leefwereld van kleuters.
In het verhaal maak je ook kennis met Selma en Radko, twee klasgenootjes die op
hun manier te maken krijgen met uitsluiting.
Het is belangrijk dat kleuters zich bewust worden van wat armoede betekent en
hoe armoede voor uitsluiting kan zorgen. Zo leren ze zich inleven in deze voor
velen ongekende wereld. De kleuterschool is een ontzettend belangrijk eerste moment om de cirkel rond armoede te doorbreken. Jij als leerkracht kan het verschil
maken!

Het is de dag van het riddertoernooi.
Telkens moeten twee ridders tegen elkaar strijden door om het
snelst een grote ballondraak te verslaan.
Nu zijn ridder Radko en ridder Jordy aan de beurt.
‘Ik ben een echte ridder!’ roept Radko.
‘Niemand kan ridder Jordy en Alex verslaan!’ zegt Jordy zachtjes.
Fwiet! Het fluitsignaal klinkt.
Radko en Jordy racen naar de draak.
O nee! Ridder Radko struikelt over zijn schild en valt!
De laarzen van ridder Jordy zijn supersnel.
Met zijn zwaard Alex slaat hij hard op de ballondraak.
Maar die glipt telkens opzij.

Illustratie © Klaas Verplancke

Laat even tijd voor reacties van de kleuters.

?
?

Wat denk je: zal Jordy winnen, of zal
Radko winnen?
Er kan maar één winnaar zijn. Vind jij
het erg om te verliezen?

Vertelplaten
Een echte ridder. Jordy.
(bestelnummer 24)

webshop
Met onze campagnes willen we armoede en uitsluiting bespreekbaar maken in de
Een echte ridder. Jordy.
hele basisschool, omdat 1 op 5 kinderen in ons land in armoede leeft.

Didactische verwerking
Didactische verwerking

(bestelnummer 25)

Wil je op de meest efficiënte manier jouw doelstelling bereiken?
Koop dan zeker de vertelplaten en de didactische verwerking
samen. Deze materialen zijn complementair.

€ 15,00
webshop
2
Wat als je niet veel hebt

2.1 Verhaal herhalen
Jordy voelt ... / kansarmoede

Als je niet zoveel hebt of kan kopen
als de anderen, dan maakt dat je soms
verdrietig, bang, boos, of beschaamd.
Maar: je wordt er ook creatief door en
leert andere oplossingen bedenken.
Knap toch?
OPWARMER
Goedemorgen, ridder Bariş!
Goedemorgen, ridder Wendy!
Spreek de kleuters en de klaspop bij
het nemen van aanwezigheden aan
als ridder.
Spreek hen ook doorheen de dag zo
aan.

VERLOOP

2. Jordy voelt zich ...

3. Jordy heeft niet veel geld

1. Blije Jordy, boze Jordy

Lees het verhaal voor of vertel het verhaal.
Bij elke bladzijde vraag je:
Hoe voelt Jordy zich nu?
Waarom voelt Jordy zich zo?
Begrijpen jullie dat Jordy zich zo voelt?

Toon de prent van Radko in zijn duur ridderpark.
Vertel dat Jordy’s mama niet zoveel geld heeft.

Toon het A3-gevoelensblad met de Jordy’s en
overloop de gevoelens.

KERNBELEVING
PLAATS IN HET SUBTHEMA
De kleuters hebben kennis gemaakt met Jordy en
met hoe een echte ridder is.
In deze activiteit bekijken de kleuters het scala
aan gevoelens van Jordy.
Er wordt ook dieper ingegaan op het feit dat Jordy’s mama niet veel geld heeft. Wat kan allemaal
niet, als je niet veel geld hebt?
SAMENlevings-doelen:
Sl-d 1: ervaren hoe je samen sterker staat dan alleen en hoe je samen meer kan dan alleen (thema
solidariteit).
Sl-d 2: ontwikkelen begrip - empathie voor kinderen in kansarmoede.
Sl-d 3: ontdekken en waarderen de krachten van
kinderen in kansarmoede (krachten: solidariteit
en zorgen voor elkaar, overlevingsvaardigheden,
flexibiliteit, rechtuit zijn, humor, creativiteit).
Sl-d 5: kunnen negatieve gevoelens die bespreekbaar zijn gemaakt, erkennen, herkennen en verkennen.
Ontwikkelingsdoelen:
Ned.: 1.4, 1.5, 1.6, 2.3, 2.6, 3.1, 4.1
WO: 3.1, 3.5, 3.7, (4.2), 4.5, 6.5

MATERIAAL

- Gevoelensblad Jordy: 7 gevoelens
(bijlage 5)

- blij (opgetogen, tevreden)
- boos (mokkend)
- bang (teleurgesteld)
- droevig
- verbaasd
- trots
- beschaamd
- Stiften in verschillende kleuren
- Verhaal

Mogelijke vragen:
Hoe voelt Jordy zich hier? Hoe zie je dat? (Aan zijn
lichaamshouding, aan zijn gezicht.)
Kunnen jullie ook eens boos, ... kijken ? Wat moet
je dan doen?
Was jij vandaag al eens ...? Waarom?
Vertel de kleuters dat jullie het verhaal van ridder
Jordy nog eens gaan lezen. De kleuters moeten bij
elke bladzijde goed letten op hoe Jordy zich voelt.
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Trek met zwarte stift een pijl van het ene gevoel
naar het andere.*
Verwoord na het verhaal – of op een ander moment** - het parcours van gevoelens dat Jordy
aflegt: eerst was Jordy blij, daarna werd hij ... toen
was hij ...
Wie kan nog verwoorden waarom? Wat gebeurde
er waardoor Jordy verdrietig, blij, ... werd?

Zou Jordy dat erg vinden?
(Eerst wel, als Radko zijn uitrusting showt. Maar
wat denken de kleuters op het einde van het verhaal? Vindt hij het dan nog even erg?)
Vertel dat je sommige dingen niet kan doen, als je
niet veel geld hebt.
Jordy kan geen duur ridderpark kopen.
Maar lost Jordy dat goed op?
(Ja, hij maakt en verzamelt zelf ridderspullen. Benadruk dat dit knap en creatief is van Jordy.)
Wat zouden Jordy en zijn mama nog niet kunnen
doen?
Zijn daar oplossingen voor?
Hoe zouden Jordy en zijn mama zich voelen als ze
iets niet kunnen doen wat anderen wel kunnen?
Hoe zouden ze zich voelen als er geen oplossing
is?
(Bv.: met het vliegtuig ver op reis gaan in de vakantie, is te duur. Wat kan je wel doen in de vakantie, dat ook of even plezant is? Naar het zwembad
gaan, naar het park gaan, picknicken, ...)

TIPS VOOR DIFFERENTIATIE
* Eenvoudiger variant: kopieer het blad met de
gevoelens een aantal keer en knip de figuurtjes
apart uit. Zo kan je de gevoelens doorheen het
verhaal chronologisch ordenen.
** Stel het overlopen van het gevoelensparcours
uit, als de aandacht verslapt.
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Een kleuter omcirkelt op het gevoelensblad telkens het gevoel of de gevoelens die op een bladzijde van het verhaal voorkomen. Gebruik per
bladzijde van het verhaal een ander kleur van
stift.

SUGGESTIES VOOR VERVOLG /
UITBREIDING
Het herbekijken van het gevoelensparcours kan
later in de week, als herhaling van het verhaal.

Is het voor mij duidelijk wie goed inzicht heeft in
/ respect heeft voor de gevoelens van Jordy en
wie niet?

REFLECTIE

Heb ik duidelijk gemaakt dat niet iedereen evenveel geld heeft en dat er vaak meerdere alternatieven zijn voor eenzelfde iets?

Heb ik de kleuters actief betrokken?

Zijn alle doelen bereikt? Indien niet: waarom niet?
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6 Lagere school
Handleiding lagere school
Samen solidair!

Werkmateriaal voor de
onderbouw-leerlingen

(bestelnummer 26)

(bestelnummer 28)

Samen solidair! is een speelse en belevende vertaling van de nieuwe campagne ‘Samen solidair tegen armoede’.
Het bevat een handleiding met methodieken, afsluiters en leuke weetjes voor
de leerkrachten. Voor de leerlingen van
boven- en onderbouw is er een werkboekje met extra opdrachten. Op de cd
staat het jaarlijks themalied en bijlages.

€ 1,00 (vanaf 10 ex. € 0,90 – vanaf 100
ex. € 0,75)
webshop

Prentenboek ‘Een dag met Robby’
(bestelnummer 32)

Werkmateriaal voor de
bovenbouw-leerlingen
(bestelnummer 29)
€ 1,00 (vanaf 10 ex. € 0,90 – vanaf 100
ex. € 0,75)
webshop

Een vakoverschrijdend solidariteitsproject voor de basisschool
bij de Samen Tegen Armoede-campagne van 2019
WZZ 2019-4001

Materiaal
Handleiding: de basis van het project.
Een spannend verhaal, kant-en-klare
lessen met methodieken, extra’s voor
kleuters, gespreksvormen, actieve momentjes en leuke weetjes: voor ieder
wat wils!
Werkmateriaal onder- en bovenbouw:
een speels boekje voor elke leerling
met daarin opdrachten, de tekeningen
van het verhaal, enz.
Cd: op de cd staan de liedjes, zowel in
een ingezongen als in een instrumentale versie, om het aanleren in de klas
te ondersteunen. Stop je het schijfje
in je computer, dan vind je er nog heel
wat extra’s op om zelf (in kleur) af te
drukken en te gebruiken in de klas!
Prentenset Samen solidair! Je kan de
illustraties gebruiken als ondersteuning van het verhaal. Geef ze een leuke
en zichtbare plaats in jouw klas!

‘Een dag met Robby’ brengt een levensecht verhaal over opgroeien in
een kansarm gezin. Het is een herkenbaar, realistisch verhaal met een fantasierijke invulling en verrassende wendingen. Een ideaal voorleesverhaal.
Het is een warm en mooi prentenboek
(4+), gepubliceerd in samenwerking
met uitgeverij De Eenhoorn, van de
hand van Kolet Janssen (auteur) en
Klaas Verplancke (illustrator). Je kunt
ook een educatieve handleiding downloaden met praktische tips, ideeën en
achtergrondinformatie.
Zolang de voorraad strekt.
€ 14,00
webshop

Cd Samen solidair!
(bestelnummer 30)
€ 8,00
webshop

Prentenset Robby Samen solidair!
(bestelnummer 31)
(bestelnummer 31)
€ 5,00
Webshop
ke
© Klaas Verplanc
-2019
WZZ-STA

© Klaas Verplanck
e
WZZ-STA
-2019

Wil je meer informatie over dit project?
Surf naar www.spoorzesindeklas.be.
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Kolet Janssen & Klaas Verplancke

Robby en zijn vrienden

© Klaas Verplancke
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Prentenboek ‘Robby en zijn
vrienden’

Vertelplaten ‘Robby en zijn
vrienden’

(bestelnummer 33)

(bestelnummer 34)

‘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
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Dankzij de nieuwe 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

Robby handpop
(bestelnummer 35)
Wil je de avonturen van Robby
levensecht maken? Haal dan ook
de Robby handpop in de klas of in
huis. Hij is zeker de lieveling en het
luisterend oor. Robby maakt het
verhaal meer tastbaar en zorgt voor
een veilige sfeer waar het mogelijk
is om moeilijke onderwerpen
bespreekbaar te maken.
€ 15,00
(vanaf 10 exemplaren € 13,50)
webshop

Dagboek Robby

Adventskalender

(bestelnummer 36)

(bestelnummer 16)

€ 15,00
webshop

Elke dag vinden jonge lezers hun gading met een vraag, een doordenker of
een opdrachtje. Op woensdag mogen
we stukjes lezen uit het dagboek van
Robby. Hij vertelt ons over de avonturen die hij met zijn vriendjes beleeft.
€ 2,00
(vanaf 100 ex. € 1,50)
webshop

11

woensdag

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.

Prentenboek Twee vrienden
Tuur en Jordan zitten in de klas en zijn
beste vrienden, ook al gaat het er bij
Tuur thuis heel anders aan toe dan bij
Jordan. In de zomervakantie ontmoeten
ze elkaar met hun mama’s in de
supermarkt en dan gaat Jordan bij Tuur
spelen. Op een luchtige manier ervaren
de kinderen de overeenkomsten en
verschillen tussen de twee gezinnen.
Want niet alles wat in de ogen van
volwassenen ‘beter geregeld’ lijkt, is
dat ook voor kinderen …
(Kans)armoede wordt niet als een
loodzwaar thema aangebracht, maar
speelt tussen de regels wel een rol in
het verhaal van deze twee vrienden,
die samen vooral leuke dingen willen
beleven.
Het boek is geschreven door Kolet
Janssen en Emy Geyskens en is beschikbaar via Uitgeverij Bakermat.
www.bakermat.be

Samen zijn we sterk!

Dag dagboek,

Wonen, werken, leren, gezondheid, inkomen, sociale

We hebben het eindelijk kunnen uitpraten. De vriend van de mama van
contacten
… de
verschillende
domeinen
iemands
Jeroen vindt dat
iedereen
voor zichzelf moet
zorgen. Envan
zo was
Jeroen in de
war.
leven zijn intens met elkaar verweven. Eens armoede
De meester heeft het veel beter uitgelegd. Alle mensen hebben wel een
binnensluipt, heeft het gevolgen op alle vlakken. We
keer hulp nodig en dat kan over heel verschillende dingen gaan. Dus niet
spreken
van
hetmaar
armoedeweb.
alleen dingen
geven,
ook lessen bijhouden als er iemand ziek is,
meedoen met een spelletje of iets dat kwijt is helpen terugvinden. Ik kan
even goed een ‘gever’ zijn. Ik denk dat Jeroen het ook begrepen heeft.
‘Samen zijn we sterk!’ riep hij nog aan de schoolpoort.
Ik ga het ook een keer aan mama vertellen. Ze heeft het ook altijd moeilijk
om dingen te moeten krijgen. Mama vergeet altijd hoe geweldig ze wel is.
Op school maakten we een tijd geleden een heel lange slinger. Veel te lang
eigenlijk. We hebben nog geen plek gevonden om hem op te hangen. En het
lukt ook niet. Dat is nu een werkje waar je veel solidariteit voor nodig hebt
(en ook een lange ladder).
Groeten,
Robby

Je kan de bijbehorende verwerkingsbrochures gratis downloaden op
www.welzijnszorg.be.
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6 Aanbod
secundaire scholen
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€ 30
webshop
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(bestelnummer 36)
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Solidair zijn betekent je betrokken
voelen, openstaan voor iets of iemand,
willen helpen en dingen ten goede
willen veranderen. Laat je leerlingen
alle vormen en niveaus van solidariteit
ontdekken. Ook jouw school kan een
solidaire hefboom zijn om het armoedeweb te doorbreken.

Map en eerste bundel ‘Pola en
het armoedeweb’

AR

Pola zet solidariteit bovenaan op
de klasagenda.

LP V E RLE N

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

Na ‘Pola en het armoedeweb’ zet Pola
dit jaar het thema solidariteit bovenaan op de klasagenda met een geanimeerd filmpje en 13 tot in de puntjes
uitgewerkte methodieken. Dit vakoverschrijdend project is geschikt voor
alle jaren en studierichtingen van het
secundair onderwijs. De methodieken
duren van vijf minuten tot een hele
dag en kunnen individueel of klassikaal uitgevoerd worden. Ze zijn per
graad gedifferentieerd.
in 2018 lanceerden we Pola en het
armoedeweb. Het is een handige
meegroeimap met inhoudelijke duiding omtrent het armoedeweb en alle
lesmethodieken alsook een animatiefilmpje.
Dit jaar wordt deze map aangevuld
met de bundel ‘Pola en solidariteit’
vol duiding en methodieken rond het
thema solidariteit.
Bekijk de trailer van de eigenwijze en
eigentijdse Pola en bestel het lessenpakket op www.ikbenpola.be.
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Weg uit dat web
(bestelnummer 39)

Bundel ‘Pola en solidariteit’
(bestelnummer 37)
€8
webshop
Wil je de map en beide bundels
‘Pola en het armoedeweb’ en ‘Pola
en solidariteit’ dan kan dit voor
slechts €35 [bestelnummer 38].

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. ‘Onderwijs’ is
een heel belangrijk domein. De school
zelf kan dus een hefboom zijn om het
armoedeweb te doorbreken.
€ 25
webshop

Chiro spel voor leiding ‘Solidair!’
(bestelnummer 36)

W

NIEU

Het spel Plan B’s laat jou en je medeleiding kennismaken met allerhande
tips en tricks over armoededrempels
in je jeugdgroep. Ontdek doorheen
het spel wat jullie kunnen doen rond
armoede aan de hand van de 7 B’s van
toegankelijkheid. Speel Plan B’s, kies
voor solidariteit en maak drempelverlagende keuzes!

Tekstenboekje Spoor ZeS ‘Onvoorzichtig vol
vertrouwen’
(bestelnummer 23)
Op zoek naar een fris tekstje of een leuke uitsmijter?
Liever een pittige methodiek of een treffende getuigenis
om je lessen mee te kruiden? Het tekstenboekje staat
vol korte, snedige teksten en methodieken om overal te
gebruiken.
€ 1,80 (vanaf 10 ex. € 1,65)
webshop

Dit spel voor leiding werd gemaakt
door Spoor ZeS in samenwerking met
Welzijnszorg.
Prijs: €6
Gratis download
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7 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. Deelnameprijs: € 150.

INLEEFBOEK ARMOEDE Over het Leven
(bestelnummer 41)
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
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8 Bestelformulier
campagne 2019
€

Aantal

Totaal

Zet de campagne in de kijker
1

Campagneaffiche A4

GRATIS

2

Campagneaffiche A3

GRATIS

3

Campagneaffiche A1

GRATIS

4

Reuze campagneaffiche (120/160 cm)

5

Invulaffiche Samen Tegen Armoede

vanaf 2 ex. €6/stuk

8,00
GRATIS

Informatie over de campagne
6

Campagnefolder

GRATIS

7

Collecteomslag

GRATIS

8

Catalogus materialen

GRATIS

Promotiemateriaal
9

Button Samen Tegen Armoede
vanaf 10ex. € 1,50/stuk

2,00

10

Actiehesje Samen Tegen Armoede

5,00

11

Vlag Samen Tegen Armoede

10,00

Zamel geld in
12

Balpen Welzijnszorg

13

Promoaffiche Soep op de stoep

14

Biologisch afbreekbare bekers (1 pak van 50 bekers)

15

Schort Samen Tegen Armoede

16

Invulaffiche Samen Tegen Armoede

2,00
GRATIS
7,50
GRATIS

Actiehesje Samen Tegen Armoede

5,00

Feestjaar
17

C.D. ‘S.O.L.I.D.A.I.R.’

18

Set 4 feestkaarsen

19

Samen Tegen Armoede-kaars

10,00

20

Set 4 kaarsen

10,00

24,00

Inspiratie
21

Adventskalender

22

Liturgiemap

23

Tekstenboekje Spoor ZeS ‘Onvoorzichtig vol vertrouwen’

vanaf 100 ex. € 1,50

2,00
5,00

vanaf 10 ex. € 1,65

1,80

29

€
Kleuter onderwijs
24

Jordy didactische verwerking

15,00

25

Jordy Vertelplaten

10,00

Lager onderwijs
26

Handleiding ‘Samen solidair!’

5,00

27

Werkmateriaal onderbouw

1,00

28

Werkmateriaal bovenbouw

1,00

29

Cd Samen solidair!

8,00

30

Prentenset ‘Samen solidair!’

5,00

31

Prentenboek ‘Een dag met Robby’

14,00

32

Prentenboek ‘Robby en zijn vrienden’

15,00

33

Vertelplaten ‘Robby en zijn vrienden’ met 4 A3-illustraties

5,00

34

Handpop Robby

35

Dagboek Robby

vanaf 10 ex. € 13,50

15,00
15,00

Secundair onderwijs
36

Pola ringmap met startbundel

30,00

37

Pola bundel solidariteit

8,00

38

Pola map + bundel 1 + bundel 2

35,00

39

Jongerenspel Weg uit dat web

25,00

40

Jeugdspel leiding Solidair

6,00

INLEEFWEKEN
41

30

Boek ‘Over het Leven’

24,95

Aantal

Totaal

Wat als online bestellen
niet lukt?
Neem contact op met de regionale dienst van jouw provincie. De contactinformatie vind je achteraan in deze catalogus terug.
Jouw gegevens
Waar moet de bestelling geleverd worden?

❍ Ik haal de bestelling af op de

(datum en locatie invullen a.u.b.)

startavond van mijn regio:

❍ De bestelling mag geleverd worden
op volgend leveringsadres. Er worden
geen verzendingskosten aangerekend.

LEVERINGSADRES
Voornaam en naam contactpersoon
Naam vereniging – school – parochie
Straat en huisnummer, bus
Postcode en woonplaats
Telefoon
E-mailadres
FACTURATIEADRES (enkel in te vullen indien verschillend van het leveringsaders)

❍ privéadres

❍ adres van een vereniging/school/
parochie
(aanvinken wat correct is)

Voornaam en naam contactpersoon
Naam vereniging – school – parochie
Straat en huisnummer, bus
Postcode en woonplaats
Telefoon
E-mailadres
Betalingen gebeuren na ontvangst van de bestelling.
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Mis geen enkel moment
van de campagne + concertreeks
September 2019
Ma

16

Registreer vanaf nu je Soep op de stoepactie

Vr

27

Startnamiddag Brussel

Muntpunt, Munt 6, 1000 Brussel

Oktober 2019
Wo

02

Startavond Lichtervelde

De Schouw, Tweelindenstraat, 8810 Lichtervelde

D0

03

Startavond Wemmel

GC De Zandloper, Kaasmarkt 75, 1780 Wemmel

Zo

06

Kom de lopers supporteren op de Highland Run Westouter

Ma

07

Startavond Leuven

Provinciehuis Vlaams-Brabant, Provincieplein 1, 3010 Leuven

Ma

07

Startavond Oostmalle

Provinciaal vormingscentrum, Smekenslaan 61, 2390 Malle

Di

08

Startavond Gent

Centrum Seleskest, Sint-Salvatorstraat 30, 9000 Gent

Wo

09

Startavond Limburg

Sint Franciscuscollege, Pater Amideuslaan, 3550 Heusden-Zolder

Wo

09

Startavond Gent

Centrum Seleskest, Sint-Salvatorstraat 30, 9000 Gent

November 2019
Do

21

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

De Ploter Ternat

Za

23

Nationale lancering campagne Samen Solidair Gent
Tegen Armoede

Zo

24

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

De Werf, Aalst

December 2019
Zo

01

Start advent

Zo

01

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

Stadsschouwburg Leuven

Zo

08

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

Roma Antwerpen

Vr

13

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

De Werf, Geel

Za

14

Collecteweekend Samen Tegen Armoede

Zo

15

Collecteweekend Samen Tegen Armoede

Zo

15

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

Zo

25

Kerstmis

Zo

29

Zet je benen in tijdens de Eindejaarscorrida

Leuven

PinksterPicknick

Stadspark Leuven

C-mine, Genk

Mei 2020
Za

30
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Belangrijk
De opbrengsten doorstorten
Gelieve de opbrengst van de acties zo snel mogelijk door te storten op het rekeningnummer
BE21 0000 0000 0303.
Soep op de stoep
Gestructureerde mededeling: +++201/1000/02805+++.
Stort je als organisator voor je school of organisatie de opbrengst door van je privérekening, maak dan geen
gebruik van de gestructureerde mededeling. Maar vermeld bij de vrije mededeling: ‘naam van je actie + naam en
adres van de school/organisatie’. Zo kunnen wij de opbrengst alsnog toewijzen aan de school of organisatie.
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Openingsuren: Zie website of bel voor een afspraak.
•

•

•

•

•

•

Antwerpen
Rolwagenstraat 73, 2018 Antwerpen
T 03 217 24 90
E antwerpen@welzijnszorg.be
Brussel
Huidevettersstraat 165, 1000 Brussel
T 02 213 04 73
E brussel@welzijnszorg.be
Vlaams-Brabant/Mechelen
Fr. de Merodestraat 18, 2800 Mechelen
T 015 29 84 58
E mechelen@welzijnszorg.be
Limburg
Tulpinstraat 75, 3500 Hasselt
T 011 24 90 20
E hasselt@welzijnszorg.be
Oost-Vlaanderen
Sint-Salvatorstraat 30, 9000 Gent
T 09/269 23 40
E gent@welzijnszorg.be
West-Vlaanderen
Sint-Jorisstraat 13, 8800 Roeselare
T 051 26 08 08
E roeselare@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
@samentegenarmoe

V.U. Koen Trappeniers, Huidevettersstraat 165, 1000 Brussel, WZZ-2019-1009

ADRESSEN REGIONALE DIENSTEN

