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InleIdIng

Groepen brengen heel wat tijd samen door. Dan doet het 
deugd om ervaringen, zorgen, hoop of vreugde te delen. 
Samen stilvallen versterkt de band. De kracht van een 
sterke groep daagt jullie uit om buiten de eigen grenzen 
te kijken. Hopelijk zetten jullie de stap naar inzet en 
solidariteit. 
Maar ook omgekeerd. Groepen die beweging maken, 
hebben er nood aan om af en toe stil te vallen. Zo blijven 
ze verbonden met de bron van hun inzet. Het vuur blijft 
branden en hun solidariteit wint aan kracht. 
In deze bundeling willen we je woorden en modellen 
aanreiken die passen bij de inzet en het engagement van je 
groep. Ze kunnen verbinden, versterken of verdiepen. 
 
In deel 1 vind je een bundeling van losse teksten die passen 
bij het thema onderwijs of bij het beeld van de buitenbaan. 
Je kan er zelf mee aan de slag om een campagne-activiteit 
te openen of sfeervol af te sluiten. 

deel 2 biedt een divers aanbod aan inspirerende teksten 
rond armoede, engagement en advent. We hernemen er 
enkele van vorig jaar, aangevuld met frisse nieuwkomers. 

In deel 3 bieden we je graag gesneden brood aan. We 
beginnen met een achttal openers of afsluiters. Deze 
zijn ruim inzetbaar voor groepen die met de campagne 
aan de slag gaan. Je kan ze combineren met de 
campagnereportage, een van de uitgewerkte bezinningen 
of een andere campagne-activiteit. Ze zijn zeer divers van 
insteek en stijl. Je vindt er vast één die past bij jouw groep 
en gelegenheid.
Daarnaast werkten we twee nieuwe campagnebezinningen 
volledig uit. De eerste richt zich tot een jonger publiek. 
Hiervoor werkten we samen met het Katholiek Onderwijs 
Vlaanderen. Scholen die werken met het jaarthema ‘Stap 
je mee?’ zullen heel wat raakpunten vinden. De tweede 
zal zeker in de smaak vallen bij groepen met wat meer 
levenservaring. 
De oproep ‘Geef HOOP, KRACHT en WARMTE’ die we 
in 2017 lanceerden, hernemen we in deze brochure. Ze is 
zeker goed inzetbaar op een kerstfeest. 

nog extra inspiratie nodig? Combineer deze bundel 
met de verhalen uit de campagneprojecten of de 
campagnereportage. 
Zin in actie? Geef een politiek signaal en ondersteun 
onze onderwijsactie, organiseer een verkoopstand van 
zaadjes HOOP, KRACHT, WARMTE of verwarm je 
gasten met onze klassieker Soep op de stoep. 
Zoek je tips voor een creatieve inkleding? Een 
uitdaging voor de handige harry’s of leuke en 
eenvoudige versieringen? We zetten je op weg in een 
overzichtelijk documentje. Gratis te downloaden. 

Alle info op www.samentegenarmoede.be 

Inhoud

deel 1.  Teksten bij de campagne ‘1 op 5 loopt school in 
de buitenbaan’

deel 2.  Teksten bij Samen Tegen Armoede
deel 3.  Modellen voor bezinning

•	 Openers en afsluiters
•	 1 + 4 in de buitenbaan. Campagnebezinning voor 

wie jong van hart is.
•	 Ik geloof in jou. Campagnebezinning voor wie wat 

meer levenservaring heeft.
•	 Zaden die leven geven. Sfeervolle kerstbezinning.

Colofon

Redactie: Carine D’hondt (Katholiek Onderwijs 
Vlaanderen), Kris Dom en Hadewijch Van Hove 
(eindredactie)

foto’s: Inneke Gebruers

Vormgeving: Gevaert Graphics

Verantwoordelijke uitgever:
Welzijnszorg vzw, Koen Trappeniers, 
Huidevettersstraat 165, 1000 Brussel

Met dank aan iedereen die een van deze teksten schreef. 
We probeerden zo veel mogelijk auteurs terug op te vissen. 
Mocht je een tekst herkennen zonder de juiste verwijzing, 
mag je ons zeker een seintje geven. 

gelieve geen teksten uit deze bundeling over te nemen 
zonder de bron te vermelden. 
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•	 Bij de modellen voor bezinning (deel 3 van deze bundel) 
staan ook nog enkele treffende teksten.

•	 De verhalen van de armoedeprojecten die we in deze 
campagne steunen, kunnen zeker ook inspireren. Je 
vindt ze op www.samentegenarmoede.be/wie-help-je 

•	 de campagnereportage (op USB-stick) laat mensen aan 
het woord die dagelijks geconfronteerd worden met 
armoede in het onderwijs. Het zijn treffende, beklijvende 
en hartverwarmende verhalen. Te bestellen via 

 www.samentegenarmoede.be/webshop 

de CAMpAgne In een noTendop
Vandaag krijgen 500.000 kinderen onvoldoende 
onderwijskansen door armoede.
Elke leerling heeft zijn eigen startpositie. Toch komen 
kansarm en kansrijk samen terecht op de schoolbanken. 
Uit elk kind het allerbeste halen moet de doelstelling 
zijn van het gehele onderwijs. De realiteit is vaak anders. 
Kinderen uit gezinnen in armoede hebben meer kans 
op slechtere schoolresultaten, op zittenblijven, op 
schoolmoeheid. Hebben ze minder talent? Of moeten ze 
veel meer afstand afleggen dan kinderen in de binnenbaan?
Samen moeten we werk maken van gelijke kansen.

Het is een wedstrijd

“Breng mee …”
“Zoek op …”
“Maak een filmpje …”
“Kijk deze avond nog op smartschool …”
Het is niet eerlijk.
Zoveel schoolwerk moet thuis gebeuren.
Maar thuis is er geen plaats voor school.
Geen bureau om aan te werken,
alleen de keukentafel.
Voor een goede internetverbinding
moet ik naar de bibliotheek.
Mijn smartphone is een afdankertje van mijn oom.
En een kleurenprinter? Laat me niet lachen.
Het is niet eerlijk.
Zelfs als ik mijn best doe,
kan ik het nog niet halen.
Ik sta achter van bij de start.
Het is een wedstrijd die ik niet winnen kan.

Hadewijch Van Hove

TekSTen BIj de CAMpAgne 
‘1 op 5 loopT SChool In de BuITenBAAn’

deel 1

Ik zou
 
Ik zou wel met je willen spelen,
maar je doet altijd zo lastig in de klas.
Ik zou wel met je willen uitgaan,
maar je hebt altijd zo’n rare kleren aan.
Ik zou wel naar je willen luisteren,
maar je spreekt dikwijls harde taal.
Ik zou wel met je willen praten,
maar ik vind het raar dat je nooit iets over thuis vertelt.
Ik zou wel met je willen werken, 
maar je bent zo dikwijls ziek.
Ik zou wel willen …
maar dan zal jij toch moeten veranderen…

En jij? Wat is jouw excuus?

Tekstenboekje Spoor ZeS

Incasso

“Geachte Heer, Mevrouw, 
bij het nazien van de boekhouding stellen we vast dat sommige 
rekeningen nog niet betaald werden: mogen we er op rekenen 
dat U dit zo spoedig mogelijk in orde brengt. 
Indien er betalingsmoeilijkheden zijn, neem dan contact op met 
de directie voor een gesprek. 
Totaal openstaande facturen: 210 EUR.”

Oei, heb ik die factuur ooit gezien? 
Heb ik ze verloren gelegd? 
Of heeft mijn zoon weer vergeten ze af te geven, 
en zit ze al enkele weken verstopt 
tussen de andere rommel in zijn boekentas? 
Er besluipt me een schuldgevoel. 
Altijd vervelend, zo’n herinnering. 
Vlug overschrijven dus, vandaag nog. 
Probleem opgelost. 
Maar het laatste zinnetje blijft knagen. 
Wat als het niet zo simpel was? 
Wat als ik geen 210 euro op mijn rekening had staan? 
Wat als ik contact zou moeten opnemen met de directie? 
Voor een gesprek.

Welk gesprek? 
Eén vol gehakkelde bekentenissen 
over betalingsmoeilijkheden, 
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en dus over een laag inkomen, 
over tegenslagen, 
over andere uitgaven die eerst moesten gebeuren, 
over het dagelijks gevecht om rond te komen, 
of over schulden die sluipend kwamen 
en groeiden tot een schuldenberg. 
Welk gesprek? 
Eén waar mijn schaamte groot zou zijn 
ondanks het begrijpend knikken van de directeur. 
Hij zou me ongetwijfeld voorstellen 
om de factuur in schijfjes te betalen, 
elke maand een hapje uit het karige budget. 
Ik zou er ongetwijfeld mee akkoord gaan, 
beloven om stipt te betalen, 
en stilletjes hopen dat er geen onverwachte uitgaven 
opduiken 
die alles weer overhoop gooien. 
Wat zegt het schoolreglement eigenlijk 
over wat er dán gebeurt? 

“Vanaf dit moment zullen we de wettelijke intrestvoet, vanaf 
de vervaldag, aanrekenen op het verschuldigde bedrag en is er 
een forfaitaire schadevergoeding van 15 % op het onbetaalde 
bedrag verschuldigd, met een minimum van 30 EUR. 
Het onbetaalde bedrag, samen met de intresten en de 
schadevergoeding, is dan betaalbaar binnen de vijftien 
dagen na de verzending van de ingebrekestelling. U krijgt 
maar één aanmaning per post. Indien de betaling niet 
volgt, zal uw dossier worden overgedragen aan een externe 
invorderingsmaatschappij voor de al dan niet gerechtelijke 
invordering. 
Bij niet-betaling zijn we verplicht om, na de aanmaning, 
een advocatenbureau, het vredegerecht en eventueel een 
deurwaarder in te schakelen.”

Toch even slikken. 
Het zou me zomaar kunnen overkomen 
als mijn gezin zou moeten leven met een te laag inkomen. 
Wat begint met het begrijpend knikken van de directeur 
kan eindigen met een incassobureau. 

En daar tussenin? 
Een parcours vol accidenten. 
Ik stel me de moeilijke gesprekken voor, 
de scherper wordende toon. 
Wanneer slaat het begrip om in onbegrip? 
Wanneer komt het eerste verwijt, 
over onwil en verbroken beloftes? 
Wanneer de eerste dreiging met sancties? 
Wanneer zou ik uit mijn krammen schieten 
en roepen dat men een kei niet kan stropen 
maar arme mensen blijkbaar wél. 
Ach, ik snap het wel, 
ook een school moet financieel gezond zijn. 
En onbetaalde rekeningen geven problemen. 

Maar wat doet dit met jongeren in de buitenbaan?

Karel Malfliet, Tekstenboekje Spoor ZeS ‘Achtersprong & 
Voorstand’

Daar sta ik dan

Daar sta ik dan
met mijn rug tegen de muur
op het plekje 
dat alleen ik maar ken.

Om me heen
uitgestrekte eenzaamheid
en zo dichtbij
de mensen
bij wie ik wil horen.

Ze grijnzen me aan
en ik sta hier maar
verschopt, verlaten
in een hoek gezet.

Daar sta ik dan
met mijn rug tegen de muur
de enige houvast
die ik nog heb.

Daar sta ik dan
en tracht
met lege woorden
een lege beschrijving te geven
van de pijn
die mijn binnenste
al zoveel jaren
verscheurt.

Janine Kraaijveld, 16 jaar, Jeugd & Poëzie 

misschien

misschien
zegt iemand
op de wereld
op dit eigenste moment
iets liefs over mij
heel even
alleen de idee
maakt mij zo blij
al is ‘t voor even

Tekstenboekje Spoor ZeS
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Tips en tricks voor een kansrijke klas

Voor schoolbewoners van 6 tot 66 jaar
•	 Iedereen is gevoelig voor genegenheid, begrip en 

respect: leerlingen, leerkrachten, ouders, klasgenoten 
collega’s enz.

•	 Ga er niet te snel van uit dat het gezin van de anderen 
lijkt op het jouwe.

•	 Begrip tonen is niet hetzelfde als goedkeuren. Het is wel 
het omgekeerde van afkeuren.

•	 Leerlingen kiezen hun eigen leefomstandigheden niet. 
Ze zijn er dus niet verantwoordelijk voor.

•	 Bekijk ‘een moeilijke leerling’ liever als ‘een leerling die 
het moeilijk heeft’.

•	 Iedereen beroemd! Het relaas over een vakantiedag in 
het park is evenveel waard als het reisverslag van een 
exotische trip.

•	 Pesten is niet toegelaten. Nooit.
•	 Durf geloven dat het beter kan.
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TekSTen BIj 
SAMen Tegen ARMoede

deel 2

Ontmoeten 

Zoals ontdooien
het begin is van het dooien,
en ontvlammen
het begin van het vlammen,
zo is ontmoeten
het begin van het moeten.

Een ontmoeting leidt me buiten mezelf,
in de wereld van de andere.
De blik van de ander
toont me het mysterie,
het beeld van God
dat elke mens bewoont,
en van binnenuit verlicht.

Een ontmoeting verandert me,
ten diepste.
Ze plaatst me voor de radicale keuze
tussen goed en kwaad.

Jef Demolder, Tekstenboekje Spoor ZeS

Laat ons vandaag niet verzanden

Laat ons vandaag niet verzanden
in de zogenaamde nuchterheid
van “reeds geprobeerd”,
in het remmende realisme
van “wie zal dat nog doen?”

Laat ons vandaag zelfs dromen,
vooral hopen en geloven dat er meer mogelijk is.
Laat ons de dromen van weleer opfrissen.
Laat ons vandaag bezield zijn en gedreven,
optimistisch en creatief.

Laat ons vandaag durven, proberen en zoeken.
Laat ons vandaag vooral samenwerken,
alle gedachten bijeen leggen,
alle talenten inbrengen.

Laat ons luisteren, begrip en respect opbrengen.
Laat ons doorgaan, volhouden, moed hebben.

Laat ons leren uit ervaring en toch
eigentijds waarmaken
wat mensen vandaag verlangen.
Laat ons liefhebben en werk maken
van onze gezamenlijke idealen.

Luc Vandenabeele, Woorden om te bezinnen 2

Bouwstenen

Kleuters houden van blokken.
Ze stapelen,
dromen van torens,
bouwen huizen en kastelen.
en kegelen ze omver.
Echt kinderspel. 

Als kind kreeg je bouwstenen
mee voor het leven:
een familie, een buurt,
een school, je vrijetijdsleven.
Ze bepalen mee wie je bent
en wie je wordt.

Hoe zien jouw bouwstenen eruit?
Hoe zet jij
je elementen op elkaar?
Wie helpt je ontwerpen,
uitwerken en opbouwen?

Mia Verbanck, Tekstenboekje Spoor ZeS

Echte solidariteit

Echte solidariteit is
samen delen,
samen zorgen,
samen dragen.

Ik draag wat ik kan,
wanneer ik het kan
en op mijn manier.
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Jij draagt jouw deel,
zoals je bent.

Als ieder mens draagt,
mee zorg draagt
dan zijn er voldoende sterke schouders
voor solidariteit voor iedereen.

Hadewijch Van Hove, Welzijnszorg 

Ik kijk daar later wel naar.

Dat denk ik nogal eens bij pijnlijke of moeilijke zaken.

Niet in de eerste plaats om die rustig te bekijken, 
maar vooral om ze voor me uit te schuiven.

Gij, God, trekt dan aan mijn arm en laat me niet met rust.

Niet omdat Gij me wilt dwingen tot iets, 
maar omdat Gij ervan overtuigd zijt 
dat je licht nooit mag tegenhouden, nergens.

De deur sluiten omdat ik bang ben, 
is U geen kans geven.

Als ik me dan droevig voel en het me allemaal te veel is, 
wilt Gij me in uw armen sluiten.
Niet om alles op te lossen in mijn plaats, 
maar om me stevigheid te geven.

Het is alsof Gij mijn voeten verzorgt, 
mij stapschoenen aantrekt en zegt: 
ik loop een eind met je mee, 
mijn licht komt je tegemoet, ook in deze duisternis.

Naar Erik Galle in het boek ‘Neem niets mee voor onderweg’, 
p. 105

Simpelweg buitengewoon

Wat als we nu eens 
simpelweg
geloven in mensen.

In wat ze kunnen
wat ze willen
waarvan ze dromen.

En vooral ook geloven
in jezelf
in je eigen mogelijkheden.

Wat kan ik doen?
Wat wil ik doen?
om de dromen van andere waar te maken.

Simpelweg geloven …

dat gewone mensen
hand in hand
schouder aan schouder
buitengewone dingen doen. 

vrij naar Barack Obama

Zegen ons

Laten we onze vuisten ballen om op te komen
voor mensen getroffen door onrecht.
Laten we onze handen teder inzetten,
laten we ermee zalven en beschermen.

Laten we stampvoetend aandacht eisen
voor de strijd tegen onrecht.
Laten we met onze voeten
telkens opnieuw in vrede naar elkaar toe te gaan.

Laten we verder kijken dan elkaars kleine kanten.
Laten we zien dat elke mens uniek en waardevol is.

Laten we de stoppen uit onze oren halen.
Laten we onze oren openzetten en mild luisteren naar 
elkaars
zorgen en vragen, vreugde en verdriet, hoop en wanhoop.

Laten we in ons spreken de dingen bij hun naam noemen.
Laten we elkaar woorden toefluisteren van bemoediging.

Laat ons hart wars zijn van het veroordelen.
Laat ons hart bron zijn, om elkaar graag te blijven zien.

Els Van Doren, Tekstenboekje Spoor ZeS

Leven in overvloed

Leven in overvloed,
daar sprak Jezus over.
Dat leefde Hij voor,
dat straalde Hij uit.
Wie Hem ontmoette,
werd geraakt door zijn menselijkheid.

Jezus liet zich niet tegenhouden door de grenzen
van gewoontes en wetten.
Jezus vertelde over leven, hoop, vertrouwen, geloof
om er samen een mooiere wereld van te maken.
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Geloven in Hem is geloven in het Leven.
Gelovig zijn betekent een engagement tot leven.

Advent,
tijd van wachten,
verwachten.
Wachten op het Licht,
wachten op de geboorte van het Kind.

’n Mooiere wereld wenkt.
Laat ons eraan meewerken.

Mia Verbanck, Tekstenboekje Spoor ZeS

Kerstmis
 
Een feest
dat licht brengt
en hoop 
in donkere dagen.

Omwille van
de geboorte
van een man 
die de wereld veranderde.

Alle verhoudingen 
en relaties 
zette Hij op zijn kop.

Slechts één norm
hanteerde Hij:
de Liefde
in Gods naam.

Kleine en arme mensen
droeg Hij in zijn hart.
Hij zag ze 
liefst van al.

Die fundamentele keuze,
die radicaliteit
kostte Hem zijn leven, 
ze bracht Hem tot op het kruis.

Al eeuwenlang
trekt Hij mensen aan.
Ze proberen 
zijn spoor 
te volgen. 
Ze trekken zich 
het lot aan
van mensen
in de marge.

Zo betekent ook de solidariteit 
met onze medeburgers
wel degelijk 
een wereld van verschil.

Mia Verbanck, Tekstenboekje Spoor ZeS
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Modellen 
VooR BeZInnIng

deel 3

openeRS en AfSluITeRS 

Woord vooraf

Groepen die met de campagne aan de slag gaan, zetten we 
graag op weg. Werk je met de reportage, plan je een actie 
voor Samen Tegen Armoede, wil je een bezinningsmoment 
uitwerken? Je vindt hier vast een opener of afsluiter die 
past bij jouw groep en de gelegenheid. 
We verwijzen alvast ook naar onze andere materialen
•	 campagnereportage (op USB-stick) met treffende, 

beklijvende en hartverwarmende verhalen.
•	 inspirerende powerpoint: een 12-tal sfeervolle foto’s met 

steeds een bijhorende uitspraak, doordenker, vraag… 
Gratis te downloaden.

•	 het Tekstenboekje ‘Achtersprong & Voorstand’ en de 
adventskalender, beide te koop via de webshop. 

1. de leraar die het verschil maakte

We laten Caro aan het woord. Een krachtige vrouw die 
vertelt over haar kindertijd in armoede. Twee leerkrachten 
hebben voor haar het verschil gemaakt tussen stranden in 
de buitenbaan of toch net de meet halen.
Lees het verhaal van Caro voor of laat de deelnemers het 
zelf lezen. Ga er over in gesprek. Onderstaande vragen 
zetten jullie op weg.
•	 Wat roept deze getuigenis bij jou op?
•	 Heb jij ook een ervaring met een leerkracht die het 

verschil voor jou maakte?
•	 Wie is schuldig aan armoede (de maatschappij of 

individuele schuld)? En met welke bril kijk jij naar 
armoede?

“Wat als je leven van kindsaf zo overhoop gegooid wordt 
door beslissingen van volwassen mensen dat ook je 
schoolloopbaan compleet onderuit gaat?
Een scheiding van je ouders, van Vlaanderen naar 
Wallonië verhuizen, zes maanden later terug naar papa in 
Vlaanderen… En zo kunnen we nog even doorgaan. Met 
andere woorden: van her naar der, dit gedurende jarenlang 
en zonder dat jij als kind er ook maar enige impact kan op 
hebben.
Vele scholen heb ik als kind gezien, al vroeg beginnen 
spijbelen want al het vertrouwen in volwassen mensen en 

ook in leerkrachten was zoek geraakt …
Neen ik was en ben zeker niet de enige met een dergelijk 
leven, of levensgeschiedenis. In onze samenleving moeten 
vele kinderen opgroeien in een situatie waar armoede, 
onzekerheid en dus ook veel stress aanwezig is.

Gelukkig, in de middelbare school opnieuw in Wallonië en 
in een richting die ik zelf NIET had mogen kiezen hebben 
twee leerkrachten het grote verschil betekent in mijn 
leven.
Ze hebben al snel gemerkt dat ik vaker mijn materiaal niet 
had dan wel. In plaats van me daarvoor te bestraffen (waar 
ik al aan gewoon geworden was), deden ze iets onverwachts. 
Ze zijn naar het afdelingshoofd van snit en naad gegaan en 
legden daar het ‘probleem’ voor en trokken het nog open 
ook, want misschien waren er nog leerlingen die het echt 
moeilijk hadden in de thuissituatie. 
Jawel, meteen zonder vragen te stellen legden ze het 
probleem bij de thuissituatie en niet bij mij. 
Ze besloten om samen met de groep van onze klas naar de 
stad te gaan en daar inkopen te doen van materialen die 
nodig zijn voor snit en naad. Deze bleven ter beschikking op 
de school en dat voor alle leerlingen van onze afdeling. Daar 
werd dan het verschil gemaakt: ze hebben nooit de vinger 
naar mij gericht maar zijn in mij blijven geloven. Ze pakten 
het structureel aan in plaats van enkel mijn individueel 
probleem. Als leerkracht bleven ze ook zeer menselijk, écht 
en ik mocht dat bij hen ook zijn. Dat was ik niet gewoon. 
In het begin voelde dit zeer raar aan. Ik heb dit tot het 
extreme uitgetest .

Een van de leerkrachten is nog verder gegaan en heeft 
serieus buiten de lijntjes gekleurd om mij kansen te geven. 
Ze heeft de deur van haar privéleven opengezet zodat ik 
er eens kon binnenkijken. Ik werd geconfronteerd met de 
warmte van een gezin, de geborgenheid en vertrouwen die 
er kan zijn in een relatie tussen moeder en kind.

Ze heeft me onder haar vleugels genomen met het risico 
haar job te verliezen. Nooit zal ik haar vergeten, nooit zal 
ik de levenslessen, de warmte en de vriendschap die ik van 
haar gekregen heb vergeten. Ik ging opnieuw met plezier 
naar school, ook al was de richting snit en naad niet de 
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richting van mijn keuze. Toch ben ik geslaagd en behaalde 
ik mijn diploma. Menselijkheid, authenticiteit, geloof in 
iemand, ondersteuning , respect en eerlijkheid kunnen 
wonderen verrichten bij kinderen. Ik zal nooit vergeten wat 
deze leerkrachten in mijn leven betekend hebben. Zonder 
hen had ik school nooit afgewerkt.
Nu mag ik zelf les geven in tandem met verschillende 
docenten. Wie had dat ooit gedacht deels in de voetsporen 
te treden van ……
Bedankt Jeannine en Christiane” 

Caro Bridts, Welzijnszorg – Samen Tegen Armoede

2. iedereen z’n zegje over het onderWijs

Iedereen heeft wel een mening over het onderwijs. We zijn 
immers allemaal ‘ervaringsdeskundige’ want we hebben 
allemaal ooit school gelopen. Lees volgende stellingen voor 
aan je groep. Gebruik groene en rode kaarten of links en 
rechts van het lokaal om de deelnemers een standpunt te 
laten in nemen. Ben je akkoord of niet akkoord? Geef hen 
de kans om hun stelling te verdedigen. 

•	 Als een school armoede ziet of vermoedt dat iemand 
arm is, dan moet ze daar als school steeds iets aan te 
doen.

•	 Een leerling wordt betrapt op het stelen van een jas. Er 
wordt een gesprek gevoerd met de ouders, de directeur 
en de leerling. Uit het gesprek blijkt dat de ouders het 
niet breed hebben. De leerling zag de jas zeer graag. Er 
wordt gewezen op de grens die ze overtreden heeft. De 
leerling moet enkel haar excuses aanbieden en krijgt een 
nieuwe kans.

•	 Alle uitstappen gebeuren in de onmiddellijke omgeving 
van de school. Zo worden kosten bespaard. Er worden 
geen tweedaagse reizen meer georganiseerd.

•	 Er wordt gevraagd aan ouders van rijkere leerlingen 
meer te betalen voor uitstappen. Zo ontstaat er 
solidariteit.

3. kWistet

We geven 8 treffende cijfers over het onderwijs in ons land. 
Speel een kleine quiz met de deelnemers. Het zal zeker wat 
ogen openen.

20% van de kinderen en jongeren leeft in een gezin waar 
het inkomen onder de armoedegrens ligt. Bij hoeveel % 
gaat het zelfs om een ernstig en langdurig materieel tekort? 
(EU-SILC 2016)
•	 10,2%
•	 13,6%
✔ 15,4%

Hoeveel % van de jongeren tussen de 18 en de 24 jaar 
verlaat in Vlaanderen het onderwijs zonder diploma? 
(Steunpunt werk, 2016)
•	 2,8%
✔ 6,8%
•	 10,8%

Van de 10% rijkste jongeren zit 9 op 10 in het ASO. Hoe zit 
het met de 10% armste jongeren? (Hirtt, 2007)
✔ 1 op 10 zit in het ASo
•	 2 op 10 zit in het ASO
•	 3 op 10 zit in het ASO

Opgroeien in een gezin met een laag inkomen, weegt zwaar 
door op het sociaal leven van kinderen. Hoeveel kinderen 
kunnen geen hobby’s buitenhuis uitoefenen omwille van de 
financiële situatie? (Algemene directie Statistiek, 2014)
•	 23%
✔ 30%
•	 28%

Hoeveel kost 1 schooljaar in de 1ste graad van het secundair 
onderwijs gemiddeld? (cijfers Gezinsbond)
•	 € 956,62
✔ € 1.081,64
•	 € 1.348,33

Hoeveel kost 1 schooljaar in de 3de graad van secundair 
kunstonderwijs gemiddeld? (cijfers Gezinsbond)
✔ € 1.680,27
•	 € 1.932,14
•	 € 2.247,78

De Vlaamse Armoedemonitor schetst de concrete 
leefsituatie van kinderen en jongeren in armoede. zijn 
volgende uitspraken waar of niet waar?
50.000 Vlaamse jongeren hebben thuis geen geschikte 
plaats om hun huiswerk te maken. WAAR
30.000 Vlaamse jongeren kunnen omwille van financiële 
redenen geen vriendjes uitnodigen thuis. WAAR

4. zeg het met een lied

Laat het lied van Kommil-Foo horen. Het spreekt vast tot de 
verbeelding. Ga in gesprek over volgende vragen:
•	 Wat heb je gehoord? 
•	 Wat is er gebeurd?
•	 Omschrijf meester Frank door de ogen van de 

ruimtevaarder. Waar schiet hij tekort? Wat zou jij hier 
uit leren als leerkracht? Wat kunnen alle mensen hieruit 
leren over hoe we omgaan met anderen?

https://www.youtube.com/watch?v=33jWX_Tphle
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Ruimtevaarder

Meester Frank, ik kom waarschijnlijk morgen niet naar 
school en ook overmorgen zal wat moeilijk zijn.
En evenmin de week die komt, ja zelfs de maand die volgt.
Enfin de kans dat ik nog ooit verschijn is klein.
Meester Frank, ‘t is niet omdat u mij zo vaak straft
en mij 1 keer zelfs domkop heeft genoemd,
nee, ‘t is gewoon iets hier vanbinnen, ’t heeft geen zin dat 
ik ontken meester Frank, ik voel... dat ik een ruimtevaarder 
ben...

Zeg nu zelf, meester Frank, wat ben je in ‘t heelal
met de tafels van vermenigvuldiging?
Ook schoonschrift, aardrijkskunde, woorden met dt,
dat snapt u toch, dat heeft op mars geen zin.
‘t Is dus zeker niet, meester Frank, omdat u mij zo vaak 
straft en mij voor de hele klas domkop heeft genoemd,
nee ‘k moet planeten gaan ontdekken, in de hoop dat daar 
iets leeft.
Meester Frank, t is de plicht, die elke ruimtevaarder heeft.

Doe de groeten, meester Frank, aan de rest van de klas
en zeg dat ik hen nooit vergeten zal.
Geef mijn vulpen aan kleine Peter van de laatste bank,
hij blijft m’n vriend al woon ik dan in ’t heelal.
Zo, meester Frank alles is zowat gezegd,
vaarwel, en dat het u nog goed mag gaan.
En wat die kleinigheid betreft dat u een domkop in mij ziet
Meester frank, dat deert een ruimtevaarder niet

Oh, en voor ik het vergeet, Linda van slagerij Van Gool
komt waarschijnlijk ook niet meer naar school.

© Tekst: Raf en Mich Walschaert / Muziek: Mich Walschaert

5. geef een politiek signaal 
en doe mee aan onze onderWijsactie 

Als groep zijn jullie een deel van de samenleving. Geef een 
politiek signaal en doe mee aan de onderwijsactie bij de 
campagne. 

Met alle campagnevoerders en sympathisanten samen 
vullen we een heen-en-weer-schriftje met boodschappen 
voor minister Crevits. Ook jullie kunnen boodschappen 
verzamelen. Neem een schriftje, noem het HET HEEN-
EN-WEER-SCHRIFTJE-VOOR-HILDE-CREVITS en 
nodig de mensen van je groep, school, vereniging uit om 
iets te schrijven aan onze minister voor onderwijs. 
Bezorg het schriftje zo snel mogelijk aan Samen Tegen 
Armoede, maar zeker voor 4 januari 2019. We zullen alle 
boodschappen bundelen en aan de minister overhandigen 
op 15 januari 2019. 

Alle info op www.samentegenarmoede.be/onderwijsactie 
De kinderen en jongeren in de buitenbaan rekenen op jullie. 

6. plant een zaadje tegen armoede.

Wil jij je (stads)tuin voorzien van nieuwe groenten? Heb 
je zin om iemand met groene vingers heel gelukkig te 
maken? En wil je tegelijkertijd de armoede in België mee 
bestrijden? Dan zijn de zadendoosjes van Samen Tegen 
Armoede helemaal iets voor jou.
Met de zadendoosjes van Samen Tegen Armoede planten 
we zaadjes tegen armoede en steunen we meer dan 100 
projecten en organisaties die armoede in België actief 
bestrijden. 
Samen doen we mensen in armoede groeien. 
Combineer je actie of bezinning met een verkoopstandje 
van zadendoosjes of geef zaadjes cadeau aan je deelnemers. 
De zaden zijn gekoppeld aan hoop, kRAChT of 
WARMTe, ideaal voor een hoopvolle, krachtige of warme 
bijeenkomst. Bestel en/of registreer je actie op www.
samentegenarmoede.be  

7. soep op de stoep

Soep op de stoep blijft een populaire en gezellige afsluiter 
van een bijeenkomst. 
Registreer je actie op www.samentegenarmoede.be 
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1 + 4 In de BuITenBAAn.
CAMpAgneBeZInnIng VooR WIe 
jong VAn hART IS.

Woord vooraf voor de begeleider

Deze bezinning is gemaakt op maat van jongeren 
secundair onderwijs, maar ook volwassenen kunnen er 
mee aan de slag. De invalshoek is de campagne van Samen 
Tegen Armoede ‘1 op 5 loopt school in de buitenbaan’, 
gecombineerd met het jaarthema van het Katholiek 
Onderwijs Vlaanderen ‘Stap je mee’. 
Bij deze bezinning is ook een korte powerpoint beschikbaar 
(gratis dwonloadbaar op www.samentegenarmoede.be/
webshop). Ze geeft wat extra ondersteuning, maar is niet 
noodzakelijk. De verwijzing naar de slides staan in de tekst. 

Je kan deze bezinning combineren met andere 
campagnematerialen en helemaal op maat van jouw klas/
groep aanpassen. Houden jullie van actie en engagement? 
Bereid je bezinning dan zeker uit met een van onze acties. 

Het is goed om als begeleider wat meer te weten over het 
thema van de bezinning. Lees zeker de campagnetekst. 
De campagnereportage en het dossier zijn ook echte 
aanraders. 

1. Welkom

Dia 1
Elke leerling heeft zijn eigen startpositie. Het gezin 
waar je opgroeit, het huis waar je woont, je vrienden en 
de leerkrachten die je tot nu toe lesgaven, maar ook je 
talenten, je temperament en je karakter: zij allemaal samen 
bepalen hoe je schoolloopbaan er ongeveer uitziet. Niet 
iedereen kreeg even veel kansen. Toch komen kansarm 
en kansrijk samen terecht op de schoolbanken. Het 
onderwijs wil uit elk kind het allerbeste halen. Dat is een 
mooie doelstelling. Maar in de praktijk loopt het vaak 
anders. Kinderen uit gezinnen in armoede hebben meer 
kans op slechtere schoolresultaten, op zittenblijven, op 
schoolmoeheid. Hebben ze minder talent? Zeker niet. De 
weg die ze moeten afleggen om hetzelfde resultaat te halen 
als hun klasgenoten uit een doorsnee gezin is langer en 
moeilijker. Ze lopen als het ware in de buitenbaan. 

We zetten ons vandaag in de startblokken van de 
schoolloopbaan. Stap je mee?
3, 2, 1, klaar, start!

TIP
Heb je voldoende tijd? Verrijk je bezinning met een 
extra opener of opwarmer. Je vindt ze pag. 9 van deze 
brochure. 

2. ongelijke startpositie

Dia 2 

MOGELIJKHEID 1
Toon onderstaand filmpje. Het is in het Engels zonder 
vertaling. Schat zelf in of de leerlingen dit kunnen begrijpen 
of zorg eventueel zelf voor wat simultaan vertaling.
https://www.youtube.com/watch?v=1z1d2_kWCbu 

Het filmpje maakt wellicht wat emoties los. Geef de 
leerlingen tijd om hierover in gesprek te gaan. Afhankelijk 
van de groep kan je kiezen voor een klasgesprek, groepjes, 
schrijfgesprek … Maak in de loop van het gesprek de sprong 
van de ongelijkheid in de race naar de ongelijkheid in het 
onderwijs.

Enkele besprekingsvragen
•	 Wat voelen de jongeren die vooraan staan? Wat zou jij 

voelen?
•	 Wat voelen de jongeren die achteraan blijven? Wat zou 

jij voelen?
•	 Het filmpje speelt in Amerika en toont aan hoe de 

blanke bevolking het veel beter heeft. Stel dat we het 
in ons land zouden herhalen. Welke voorwaarden/
eigenschappen bepalen bij ons mee de startpositie van 
kinderen en jongeren? M.a.w. wat maakt dat jongeren 
het gemakkelijker hebben op school of dat ze het net 
moeilijk hebben. Het gaat hier duidelijk over meer dan 
alleen intelligentie of talent. 

•	 De leerkracht in het filmpje heeft een duidelijke oproep 
voor wie de race kan winnen. Ben je het er mee eens? 
Wat zou jij doen?

MOGELIJKHEID 2
Doe het experiment uit het filmpje zelf met je klas 
of groep. We kiezen er voor om NIET te werken met 
vragen i.v.m. de sociale achtergrond en thuissituaties 
van leerlingen. Deze oefening biedt te weinig context en 
veiligheid om deze zaken op dat moment te bespreken. 
De willekeur waarmee de startposities bepaald worden, 
illustreert het feit dat jongeren weinig of geen eigen 
verdienste hebben aan (en dus ook geen eigen schuld 
dragen voor) hun startpositie in het onderwijs. 
In het beste geval kan je dit experiment doen in de turnzaal 
of buiten. Zo wordt het best zichtbaar wat we bedoelen. Als 
het niet anders kan, lukt het met wat creativiteit ook in een 
klaslokaal. 

Stap1
Alle leerlingen staan achteraan in het lokaal op één lijn. 
Klaar voor een race, wie het eerste bij de leerkracht is, 
wint. Maar… eerst zijn er nog wat aanpassingen aan de 
startpositie van de verschillende leerlingen. 
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Stap 2
De leerkracht stelt verschillende vragen. Wie aan deze 
voorwaarden voldoet, mag een stap naar voor zetten. Er 
zal snel ongelijkheid groeien binnen de groep. Nog voor de 
race gelopen kan worden, is het al duidelijk wie de winnaars 
en verliezers zullen worden. De race zelf is uiteindelijk niet 
belangrijk meer. De klemtoon ligt op de ongelijkheid tussen 
de leerlingen.

Mogelijke vragen
Kies zelf de vragen die het best passen bij je groep en schat 
zelf in hoeveel vragen nodig zijn om het beeld duidelijk te 
maken. 
•	 wie broers of zussen heeft, mag 1 stap vooruit
•	 wie graag kaas eet
•	 wie een zwarte boekentas heeft
•	 wie thuis minstens 2 huisdieren heeft
•	 wie verjaart in december
•	 wie met de bus naar school komt
•	 wie schoenmaat 42 heeft
•	 wie verliefd is
•	 …

Stap 3
Het experiment maakt wellicht heel wat emoties 
los. Geef de leerlingen tijd om hierover in gesprek te 
gaan. Afhankelijk van de groep kan je kiezen voor een 
klasgesprek, groepjes, schrijfgesprek … Maak in de loop van 
het gesprek de sprong van de ongelijkheid in de race naar 
de ongelijkheid in het onderwijs. 

Enkele besprekingsvragen
•	 Wat voelen de klasgenoten die vooraan staan?
•	 Wat voelen de klasgenoten die achteraan blijven?
•	 Kwam er verzet in de loop van het experiment? Waarom 

wel/niet? 
•	 En wie protesteerde? De jongeren vooraan of 

achteraan?
•	 De leerkracht gebruikte willekeurige voorwaarden/

eigenschappen om te bepalen wie naar voor mocht 
en wie niet. In het echte leven spelen andere zaken. 
Welke voorwaarden/eigenschappen bepalen mee de 
startpositie van kinderen en jongeren? M.a.w. wat maakt 
dat jongeren het gemakkelijker hebben op school of dat 
ze het net moeilijk hebben? Het gaat hier duidelijk over 
meer dan alleen intelligentie of talent. 

Bezinningstekst
Dia 3 

hoger lager

We kijken neer
of we kijken op.
Hoge studies krijgen veel aanzien,
laaggeschoold is toch altijd 
een beetje mindergeschoold.

We denken zo gemakkelijk
in hoger en lager.

Hoger is dan beter,
en lager is minder.
Het zit zo diep in mensen.

En toch leg ik er me niet bij neer.
Ik oefen mijn hersenen elke dag
om het trapjesdenken te doorprikken.
Hoog of laag,
hier of daar,
ver of dicht
binnen of buiten,
de één kan niet zonder de ander. 

Maar het vraagt oefening,
hier en daar,
want ik kan niet zonder jou.

Hadewijch Van Hove

3. Waar je ook start, ik loop met je mee

Dia 4 en 5 
Het is niet omdat we ongelijk starten, dat we niet dezelfde 
weg kunnen afleggen. We lezen het verhaal van vijf 
vrienden. Het is meer dan 2.000 jaar oud, maar het gaat 
nog steeds over jou en mij. 

Ik kon al jaren niet meer lopen. Verlamd. Het leven had 
niet veel zin meer. Ik had het gevoel dat ik ter plaatse bleef 
trappelen. Ik kon niet meer. Ik wilde niet meer. 
Gisteren kwamen mijn vier vrienden op bezoek. Er is een 
zekere Jezus in de stad en ze wilden me meenemen naar 
hem. Ik vond dat absoluut geen goed idee, maar ze bleven 
aandringen. Nu zwoegen ze elk met één hoek van mijn 
draagbed in hun handen. Ik weet niet wie die Jezus is, maar 
hij is populair. Ik heb nog nooit zo veel volk samen gezien. 
Het zal wel niet lukken om tot bij hem te geraken. Maar de 
sfeer die hier hangt is al heel bijzonder. Ik heb me in geen 
jaren zo goed gevoeld.
Mijn vier vrienden overleggen met mekaar, ze kijken naar 
mij, lachen en vertrekken naar de achterkant van het huis 
waar Jezus is. Wat zijn ze nu weer van plan? We gaan langs 
de buitentrap naar het platte dak van het huis. Ze maken 
het rookgat in het midden van het dak wat groter, binden 
touwen aan de hoeken van mijn bed en laten me naar 
beneden zakken. Ze doen echt wel veel moeite om mij bij 
Jezus te krijgen. 
En dan zie ik hem ineens. Zijn ogen stralen en zijn hele 
gezicht lacht. Zo iemand kan alleen maar goeds doen. Ik 
voel me stil worden. Hij kijkt me aan, recht in mijn ogen. 
Hij ziet me niet als die lamme uit het dorp, niet als die 
sukkelaar, die mislukkeling. In één oogopslag lijkt hij te 
begrijpen wat er allemaal in mijn hoofd omgaat. Mijn 
moedeloosheid, mijn eenzaamheid, mijn onzekerheid, mijn 
angst om iets te doen. Alles wat mij verlamt en tegenhoudt. 
Hij doorziet me. En toch kijkt hij niet op me neer. 
Het is alsof er een zware last van me afvalt. Ik voel me 
opgelucht. Lichter. Alsof ik terug in het leven wil stappen. 
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Ik kan het, ik durf het. Ik pak het leven terug aan. En ik sta op. 
Ik ben niet meer de lamme. Ik loop. En mijn vier vrienden 
gaan met me mee.

Naar de genezing van de lamme, Mc 2, 1-12.

4.
1 + 4 = 
ook al voel ik me alleen en verlamd, met 
vier vrienden kom ik er Wel.

Dia 6 
De verlamde jongen kon rekenen op zijn vrienden. Ze 
gingen (letterlijk) met hem op weg en droegen hem op het 
moment dat hij zelf niet meer vooruit raakte. 
Laat de leerlingen individueel of per twee nadenken over 
volgende vragen. Nodig hen uit om daarna op een grote 
flap enkel kernwoorden te schrijven. Creatief en wat meer 
tijd? Laat de leerlingen tekenen wat het verhaal voor hen 
betekent. 
•	 Wanneer voel jij je verlamd? Wanneer heb je nood aan 

vrienden om je terug op de been te krijgen?
•	 Wanneer had jij het gevoel dat er iemand in jou 

geloofde? Wat betekende dat voor jou?

Bezinningstekst
Dia 7

op een feest 

Op een feest zien we elkaar. Het is jaren geleden.
Het gesprek gaat al vlug over vroeger,
de tijd bij de jeugdbeweging.

Wat ik me nog levendig herinner, zegt hij,
is het kamp in de Vlaamse Ardennen, 
bij Geraardsbergen,
en een daguitstap met de fiets,
heuvel op, heuvel af.

Ik was misschien wel de jongste daar,
en op het eind kon ik niet meer,
pompaf was ik.
Al die anderen reden steeds verder voor me uit.
En jij reed naast mij en moedigde me aan.

Af en toe wachtte men, 
tot de groep weer voltallig was. 
En net als ik dacht dat ik ook even zou mogen 
uitrusten, riep men: ja, ze zijn er,
en de groep vertrok weer, 
en ik moest blijven trappen.

Af en toe, als het bergop ging, 
duwde je me in de rug tot we boven waren.
En ik blééf maar zeggen tegen jou: 
ik kan écht niet meer.
En jij blééf maar zeggen: jawel, je kunt het.

En dus bleef ik maar trappen.
En op een zeker moment, 
ik kon het zelf niet geloven,
waren we aan het kamphuis.

Karel Malfliet, Tekstenboekje Spoor ZeS

5.
4 +1 = 
ook al voelen Wij ons sterk en zelfzeker, 
We verliezen de anderen niet uit het 
oog.
 
Dia 8 

De weg die we afleggen, wordt gemakkelijker wanneer 
anderen in ons geloven. Ook wij hebben de kracht om 
anderen (terug) op de been te brengen. Wanneer we hun 
talenten zien en er in geloven, betekent dit een grote stap 
vooruit. Elke leerling krijgt een talentenwolk (zie pag. 15). 
Nodig hen uit om drie talenten aan te duiden die passen 
bij de klasgenoot naast hen. Houd hierbij een klassikale of 
individuele uitwisseling, afhankelijk van de groep. 

6. slot

Dia 9 

de buitenbaan

Ik loop in de buitenbaan.
Ik heb deze start niet gekozen,
het was nu eenmaal zo.

De tegenwind komt eerst bij mij,
aan losse steentjes geen gebrek .

De trainer staat aan de binnenbaan.
Ik kan hem niet zo goed verstaan
en hij mij ook niet.

De meet ligt ver,
verder dan mijn krachten reiken.

Maar de supporters staan aan mijn kant.
Jullie geloven in mij
en geven niet op. 
Daarom ga ik door. 
En op een dag
loop jij misschien in baan vijf
Reken dan op mijn kracht
want ik geloof in jou.

Hadewijch Van Hove
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Ik geloof In jou.
CAMpAgneBeZInnIng VooR WIe WAT 
MeeR leVenSeRVARIng heefT.

Woord vooraf 

Deze bezinning heeft als rode draad de campagne ‘1 op 5 
loopt school in de buitenbaan’. Ze nodigt de deelnemers 
uit om stil te staan bij kinderen en jongeren in armoede 
en de gevolgen die dit heeft voor hun schoolloopbaan. 
We voorzien verschillende momenten van reflectie en 
uitwisseling. Voor groepen die het wensen laten we de 
Bijbelse Zacheüs aan het woord. Je kan deze bezinning 
ook vlot combineren met andere campagnematerialen en 
helemaal op maat van jouw groep aanpassen. Houden jullie 
van actie en engagement? Bereid je bezinning dan zeker uit 
met een van onze acties. 
De bijhorende powerpointvoorstelling zal je 
bezinningsmoment zeker ondersteunen. Je vindt steeds de 
verwijzing naar de juiste dia’s. De powerpoint kan je gratis 
downloaden op 
www.samentegenarmoede.be/webshop 
Het is goed om als begeleider wat meer te weten over het 
thema van de bezinning. Lees zeker de campagnetekst. 
De campagnereportage en het dossier zijn ook echte 
aanraders. 

Benodigdheden
•	 post-its 
•	 grote flap
•	 balpennen
•	 beamer, laptop en bijhorende powerpoint 

1. opener

Kies een passende opener om het campagnethema kort 
voor te stellen. Afhankelijk van de groep kan je hier kort of 
langer bij stilstaan.
Zie ‘Openers en afsluiters’ (pag. 9)

2. een beWogen schoolloopbaan

Dia 1 en 2 
We maken een sprong in de tijd en maken kennis met de 
muziekleraar Clément Mathieu. Enkele jaren na de tweede 
Wereldoorlog komt Clément op een internaat en school 
terecht. De leraren en opvoeders hebben er geen gezag en 
handelen onmenselijke met de jongens. Mr. Mathieu kijkt 
naar hun talenten en start een koor. Er groeit een sterke 
band met zijn klas en de leerlingen groeien uit tot knappe 
zangers. We luisteren naar het resultaat.

Dia 3
Toon het film- en muziekfragment: 
https://youtu.be/prZwrcTeffs 
‘Les Choristes’ van Christophe Barratier (2004)

Vois sur ton chemin

Vois sur ton chemin 
Gamins oubliés égarés 
Donne leur la main 
Pour les mener 
Vers d'autres lendemains 
 
Sens au coeur de la nuit 
L'onde d'espoir 
Ardeur de la vie 
Sentier de gloire 
 
Bonheurs enfantins 
Trop vite oubliés effacés 
Une lumière dorée brille sans fin 
Tout au bout du chemin 

3. mijn eigen schoolloopbaan: 
Wie liep er mee? 

Dia 4
Mr. Mathieu maakte het verschil voor de jongens, hij ging op 
zoek naar wat ze konden, hij liep zelf ook niet altijd binnen de 
lijnen, maar ontdekte hun talent en zette erop in. 
We denken even terug aan onze eigen schooltijd. Welke leraar 
maakte voor jou het verschil tijdens je schooltijd? Waarom? 
Het verschil maken kan zowel op een positieve als op een 
negatieve wijze. Heb je de ervaring gehad dat een leraar jouw 
verborgen talent, dat je zelf nog niet had ontdekt, aanboorde, 
erin geloofde en ‘tot leven’ bracht? Heb je een leraar gehad 
die het voor jou moeilijker maakte? 

kijk naar jouw weg

Kijk naar jouw weg 
Vergeten, verdwaalde kwajongens 
Geef hun de hand 
Om hen te leiden 
Naar de andere dag 
 
In het hartje van de nacht 
De golven van hoop 
Geestdrift van het leven 
Voetpad van glorie 
 
Gelukkige kinderen 
Verdwijnen snel op de achtergrond 
Een licht vergulde schittering 
zonder einde 
Helemaal op het einde van de weg
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Schrijf je bevindingen op een post-it en kleef op de jubelmuur of de klaagmuur

juBelMuuR: 
de leraar die voor mij het positieve verschil maakte. 

Waarom?

klAAgMuuR: 
de leraar waar ik het moeilijk mee had. Waarom?

4. Woorden van leven: jezus kijkt 
omhoog en ziet zacheüs

Dia 5
Toon het filmpje: 
https://www.youtube.com/watch?v=Qiy8lzfnfqM 

Dit filmpje werd gemaakt door CCV Gent. Maak ook kennis 
met hun ruimer aanbod van filmpjes: 
https://sites.google.com/a/ccv.be/ccv-in-het-bisdom-
gent/home/ontmoetingen

Na het filmpje lezen we volgende tekst:
Jezus is samen met zijn leerlingen op weg naar Jeruzalem. 
Onderweg komt Hij aan in Jericho en trekt door de stad. 
Daar woont Zacheüs. Hij is de belangrijkste tollenaar en hij 
is rijk, want hij vraagt teveel belastinggeld aan de mensen. 
Hij wil wel eens zien wat voor iemand Jezus is, maar het 
lukt hem niet: er zijn teveel mensen en hij is klein. Daarom 
rent hij vooruit en klimt in een boom om Jezus te kunnen 
zien. Wanneer Jezus bij die plek komt, kijkt Hij omhoog en 
ziet Zacheüs. Hij roept: ‘Zacheüs, kom vlug naar beneden; 
vandaag moet Ik bij u thuis logeren.’ Zacheüs komt vlug 
naar beneden en ontvangt Jezus met vreugde. Iedereen 
die het ziet, spreekt er schande van. ‘Hij gaat binnen bij 
een zondaar’, zeggen ze. Zacheüs zegt tegen Jezus: ‘Heer, 
hierbij geef ik de helft van mijn bezit aan de armen, en wie 
ik teveel heb doen betalen, zal ik vier keer terugbetalen’. 
Jezus zegt: ‘Vandaag is dit huis gered. Want Ik ben 
gekomen om te zoeken en te redden wat verloren is’. 

We maken het even stil.

Zien en gezien worden
Dia 6, 7 en 8
We merken dat het werkwoord ‘zien’ vaak voorkomt in deze 
tekst: Zacheüs wil wel eens zien, hij klimt in een boom om 
te kunnen zien, Jezus kijkt omhoog en …
Jezus ziet Zachëus. Alleen door te zien, lijkt hij hem al 
te kennen en weet wat er aan de hand is. Hij stelt geen 
indringende vragen, Hij vraagt hem gewoon om mee te 
komen. Het gesprek tussen beiden, daar zijn we geen 
getuige van, maar we weten dat Jezus geraakt is bij het 
ZIEN van die vreemde rare snuiter in de boom. 

Het doet deugd wanneer iemand ons echt ziet. We willen 
graag gezien worden. We zijn graag iemand. Daar is niets 
mis mee. Net als Zacheüs worden we groter wanneer 
iemand ons (graag) ziet. 
Jongeren, leerlingen op school willen dit ook graag. Ze 
willen iemand worden, gezien worden, erkend worden in 
wie ze zijn. Maar lukt dit altijd? Elk heeft zijn talenten, 
zijn mogelijkheden. Maar krijgt iedereen altijd evenveel 
mogelijkheden om zijn talenten te tonen en te ontwikkelen. 
Het is een grote uitdaging voor leerkrachten en 
onderwijzend personeel om deze talenten te zien en er op 
in te zetten. 

We stellen onszelf de vraag: Wanneer werden we geraakt 
bij het zien van een ander? Wat/wie raakte ons? Zijn we 
overgegaan tot actie? Waarom wel of waarom niet? 

Extraatje: buiten de lijnen lopen om te ZIEN
Dia 9
Jezus nodigt zichzelf uit bij Zachëus. Het is niet de 
gewoonte om bij een belastinginner aan tafel te gaan. Jezus 
loopt duidelijk buiten de lijnen. Hij overschrijdt een grens: 
dit is ‘not done’. Hij wil Zachëus in zijn dagdagelijkse bezig 
zien, dieper kennis met hem maken, door het zien van de 
kwetsbare ander en de dialoog die ontstaat tussen beiden 
ontstaat er een verbinding. Zelfs meer, er ontstaat bekering. 
Jezus’ woorden en daden worden leven voor Zachëus. 
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We kijken terug naar onszelf. Wanneer ben jij als eens 
buiten de lijnen gaan lopen? Was dit alleen voor jezelf of 
was het ook om de ander tegemoet te komen?
Om de ander nabij te zijn, moeten we soms onze eigen 
vertrouwde wereldje en comfortzone verlaten. Het kan ons 
wat onverwacht overvallen. Hoe heb je dit ervaren?
Deel hierover 2 min. met je buur.

5. ik geloof in jou 

Dia 10
Belangrijke woorden in ons onderwijs zijn kwetsbaarheid en 
belofte. Elke leerling draagt iets kwetsbaars in zich, maar 
ook altijd een rijke belofte. Eén op vijf leerlingen leeft in 
armoede. Dit is een bijzonder grote kwetsbaarheid. Ze 
halen de eindmeet niet in een atletiekwedstrijd en lopen 
vaak in de buitenbaan. Het begint al bij de aanvang van het 
schooljaar: leerboeken en materiaal zijn duur, nieuwe kleren 
voor een nieuw schooljaar, daar zijn geen centen voor, de 
schoolfactuur blijft openstaan, klasuitstappen, daar kan de 
leerling niet aan deelnemen, gadgets: niet voor mij! 
Het zijn Zachëussen: klein, aan de rand, in de boom, 
vragend naar aandacht, maar ook nieuwsgierig om te leren, 
ze hebben talenten. Zij verdienen evenveel kansen als elke 
leerling die geen armoede kent. Het vraagt aandacht van 
de leraren, directies en schoolbesturen, maar ook van jou 
en mij. 

Dia 11-16
Mathieu Clément was een leraar met het hart op de juiste 
plaats, jij ontdekte leerkrachten die inzetten op jouw 
talenten, Jezus zag Zacheüs waardoor hij kon groeien. Wat 
maakt hen bijzonder? 
Toon de dia’s 13 tot 18. Groepen die niet met de 
powerpoint werken, kunnen de afbeeldingen printen en op 
de tafels leggen. 
Nodig de deelnemers uit om een van de afbeeldingen of 
citaten te kiezen die voor hen het best uitdrukt wat het 
bijzondere was van deze leerkrachten of leermeesters. 
Afhankelijk van de groep en de beschikbare tijd kan je 
uitwisselen in grote of kleine groep. Hier komen we bij 
de kern van de bezinning. Het is sterk wanneer enkele 
kernbegrippen en krachlijnen op een grote flap geschreven 
worden. 

Rond de uitwisseling af met volgende tekst
We zijn misschien geen leerkrachten en we staan niet 
dagelijks voor de klas. Maar wat een kind of jongere nodig 
heeft op school, heeft uiteindelijk elke mens nodig heel zijn 
leven. Ook wij kunnen als die bijzondere leraar zijn. Elke 
dag, overal want elke mens verdient het om GEZIEN te 
worden.

Bezinningstekst

echt

Ik hou mijn deur gesloten.
Hier komt niemand binnen.
Niemand hoeft te zien hoe ik leef.
Binnen is het leven echt,
ongenadig en hard.
Buiten kan ik doen alsof:
ik ben net als iedereen.

Ik wil mijn deur wel openen,
maar ik durf niet meer.
Ik ben te vaak vernederd,
geminacht, verkeerd begrepen.
Laat mij maar leven met de illusie.
Het alsof is goed genoeg.

Help me hopen dat het nog kan.
Laat me geloven
dat het, als ik mijn deur open,
deze keer anders zal zijn.
Geef me een teken
dat ik echt mag zijn
zoals iedereen.

Hadewijch Van Hove

6. Wat kan jij doen?

Wil je je solidariteit verbreden of de bezinning koppelen aan 
een concrete actie? Vooraan in de brochure staan enkele 
suggesties. Je vindt er vast een die past bij jouw groep. 
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ZAden dIe leVen geVen
SfeeRVolle (keRST-)BeZInnIng

Woord vooraf

Deze bezinning heeft als invalshoek de oproep: ‘Geef 
HOOP, KRACHT en WARMTE’ en bouwt voort op het 
symbool van zaden als bron van leven. Ze past goed in de 
sfeer van Kerstmis, de tijd dat we uitkijken naar nieuw licht 
of nieuw leven. Afhankelijk van de groep, de beschikbare 
tijd en ruimte kan je de bezinning lang of kort, actief of 
eerder ter overweging uitwerken. 
De bijhorende powerpointvoorstelling kan je 
bezinningsmoment ondersteunen. Download ze gratis op 
www.samentegenarmoede.be/webshop. Je vindt steeds de 
verwijzing naar de juiste slides.
Klinkt dit bekend? Inderdaad. Omdat de oproep HOOP, 
KRACHT, WARMTE ook in deze campagne zijn plaatsje 
verdient, hernemen we opbouw van de bezinning van vorig 
jaar. Ontdek wel enkele nieuwe teksten. 

1. inleiding

Dia 1. 

Welkom …
In de donkere weken voor Kerstmis, houdt de natuur 
precies even de adem in. Ze valt stil in een winterslaap. 
Even lijkt het wel of alles dood is. Maar we weten dat over 
enkele weken, wanneer de dagen voorzichtig beginnen te 
lengen, de natuur weer openbarst. Hoe donker of koud het 
nu ook lijkt, hoopvol kijken we uit naar het nieuwe begin. 
Het is niet toevallig dat we Kerstmis vieren op de kortste 
dagen van het jaar. Die dagen zijn immers een kantelpunt. 
Vanaf dan wordt het beter. 

De geboorte van Jezus is ook een kantelpunt. God kiest 
ervoor om als mens tussen de mensen te komen leven. 
Dichterbij kon Hij niet komen. We mogen Kerstmis dan 
ook vieren als een feest van nabijheid. Jezus brengt hoop, 
kracht en warmte op deze wereld. Als we Jezus volgen, 
wordt het beter. 

We hebben voor jullie zaadjes meegebracht. Op het eerste 
zicht zijn ze droog en dood. Maar in elk zaadje schuilt de 
kracht om te groeien, om leven te geven. 

2. leven op zWart zaad

Vandaag staan we ook stil met de campagne van Samen 
Tegen Armoede: Vandaag krijgen 500.000 kinderen 
onvoldoende onderwijskansen door armoede. Elke leerling 
heeft zijn eigen startpositie. Toch komen kansarm en 
kansrijk samen terecht op de schoolbanken. Uit elk kind 
het allerbeste halen, is de doelstelling van het gehele 
onderwijs. In de realiteit loopt het vaak anders. Kinderen 
uit gezinnen in armoede hebben meer kans op slechtere 
schoolresultaten, op zittenblijven, op schoolmoeheid. 
Hebben ze minder talent? Zeker niet! Of moeten ze veel 
meer afstand afleggen dan kinderen in de binnenbaan? 

Bijna alle zaadjes dragen de belofte van nieuw leven. 
Behalve: zwart zaad. Voor mensen die moeten rondkomen 
met een te klein inkomen, is leven vaak overleven. Zij leven 
op zwart zaad.

Lees één of meerdere teksten die het leven op zwart zaad 
illustreren. Het accent in deze teksten ligt op de tegenpolen 
van HOOP, KRACHT en WARMTE, nl. wanhoop, 
moedeloosheid en kou. Je vindt ze vooraan in deze bundel, in 
het Tekstenboekje van Spoor ZeS of in de adventskalender. 
Wij stellen onderstaande teksten voor. 
Tip: toon (een fragment van) de campagnereportage.

Dia’s 2 - 5 

hoe speel ik het klaar?

Met 8 zijn ze dit jaar:
Leerlingen in mijn klas die ‘extra zorg’ nodig hebben. 
Zo staat het netjes op papier.
Maar ik mag er elke dag mee aan de slag.
Ze vinden het moeilijk om hun aandacht bij de les te 
houden.
Te veel zorgen aan hun hoofd?
Honger? (Met een lege maag kan je niet denken.) 
Of hun Nederlands is niet goed genoeg om te kunnen 
volgen.
Schoolwerk dat thuis moet gebeuren? 
Bijna nooit in orde. 
En toch moet ik ze mee krijgen,
samen met de 14 anderen. 
22 zo verschillende leerlingen,
elk met een eigen startpositie.
Ze lopen elk in een andere baan
en ik mag zorgen
dat ze alle 22 dezelfde meet halen. 
Hoe speel ik het klaar?

Hadewijch Van Hove 



20

hoe houd ik het uit?

Met 11 zijn ze dit jaar:
leerkrachten die mekaar afwisselen voor onze neus.
Enkele van hen hebben er geen idee van hoe het er bij ons 
thuis aan toe gaat.
Ze denken dat elk gezin lijkt op dat van hen. 
Ze verwachten dingen die helemaal niet haalbaar zijn.
Ik ben nog moe van mijn weekendwerk,
ik begrijp maar de helft van wat ze staan te vertellen
en ik heb honger. 
Het interesseert me ook niet. 
Wat kan het mij schelen?
Er zijn er wel die hun best doen,
maar wat haalt het uit? 
Als ze me met rust laten,
niet te veel moeite doen,
dan krijg ik zeker geen valse hoop. 
30 juni is nog zo lang.
Hoe houd ik het uit?

Hadewijch Van Hove 

dagen zonder geld

Als het laatste briefje van 20
gewisseld wordt in 1 brood en 17,80.

Als je bedenkt dat het beter is
om die tandpijn nog enkele weken te verbijten.

Als je moet beslissen
aan wie je ditmaal je schaamte zal tonen
door uitstel van betaling te vragen.

Als je laatste 17,80
gewisseld wordt in shampoo, maandverband,
een pijnstiller voor je tandpijn en 9,15.

Als je leest dat er mensen zijn die bewust kiezen
voor dagen zonder vlees
en veel van jouw dagen zijn niet alleen zonder vlees
maar ook zonder groenten en fruit.

Als je schrik hebt 
dat die hoest weer erger zal worden,
nu de dagen kouder worden
en de kilte tot in de muren kruipt.

Als je vreest dat je toch zal moeten kiezen
tussen de tandarts en de dokter.

Als je de dagen aftelt
tot het leefloon komt,

maar niet de dagen
tot de verjaardag van je zoon,

omdat het ook de dag zal zijn
waarop er weer nog maand over is
op het einde van je geld,
en het laatste briefje van 20
alweer gewisseld wordt
in kruimels op je tafel en 17,80.

Karel Malfliet, Tekstenboekje Spoor ZeS 2017

3. verlangen naar nieuW leven

We laten de woorden/beelden nog even nazinderen. Maar er 
klinkt ook al een voorzichtige boodschap voor ons.

luisterlied ‘Mag ik dan bij jou’ 
Dia 6 - 7 
Claudia de Breij, muziek van Sander Geboers. 
Via youtube kan deze muziek gemakkelijk gevonden worden. 

Als de oorlog komt,  
en als ik dan moet schuilen, 
mag ik dan bij jou? 
Als er een clubje komt,  
waar ik niet bij wil horen, 
mag ik dan bij jou? 
Als er een regel komt 
waar ik niet aan voldoen kan, 
mag ik dan bij jou? 
En als ik iets moet zijn, 
wat ik nooit geweest ben, 
mag ik dan bij jou? 
 
Mag ik dan bij jou schuilen, 
als het nergens anders kan? 
En als ik moet huilen,  
droog jij m'n tranen dan? 
Want als ik bij jou mag, 
mag jij altijd bij mij. 
Kom wanneer je wilt, 
ik hou een kamer voor je vrij. 
 
Als het onweer komt,  
en als ik dan bang ben, 
mag ik dan bij jou? 
Als de avond valt,  
en 't is mij te donker,  
mag ik dan bij jou? 
Als de lente komt,  
en als ik dan verliefd ben, 
mag ik dan bij jou? 
Als de liefde komt,  
en ik weet het zeker,  
mag ik dan bij jou? 
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Mag ik dan bij jou schuilen, 
als het nergens anders kan? 
En als ik moet huilen,  
droog jij m'n tranen dan? 
Want als ik bij jou mag, 
mag jij altijd bij mij. 
Kom wanneer je wilt, 
ik hou een kamer voor je vrij. 
 
Als het einde komt,  
en als ik dan bang ben, 
mag ik dan bij jou? 
Als het einde komt,  
en als ik dan alleen ben,  
mag ik dan bij jou?

4. het zaad dat leven geeft

We leggen ons niet neer bij een leven op zwart zaad. We 
nemen geen vrede met wanhoop, moedeloosheid of koude. 
We horen de vraag naar hoop, kracht en warmte en gaan op 
zoek naar zaden die leven geven.

Hiermee volgen we het spoor van Jezus. Zijn boodschap 
van solidariteit en aandacht voor de kleinen, gaf leven aan 
iedereen. En wel in overvloed. 

Zo wordt deze advent echt een tijd van voorbereiden en 
werken we mee aan Gods Nieuwe Wereld waar we naar 
uitkijken.
Hij was hier op aarde een bron van leven.

Geef de deelnemers onderstaande input. Centraal staan de 
woorden HOOP, KRACHT en WARMTE. Afhankelijk van 
de groep kan je teksten voorlezen, beelden projecteren of het 
materiaal doorheen de ruimte ophangen zodat de deelnemers 
kunnen rondlopen, lezen en kijken.

Dia’s 8 - 11 

hoop, kRAChT en WARMTe

Ik geef jou hoop
zodat je steeds lichtpunten ziet
en met veel zin aan de dag begint.

Ik geef jou kracht
zodat je met beide handen het leven grijpt 
en kan bouwen aan de wereld 
waar je van droomt.

Ik geef jou warmte
zodat je voelt dat je er niet alleen voor staat en 
je omringd bent door liefdevolle mensen.

Hadewijch Van Hove

hij had nog nooit de zee gezien, dus ik wilde hem niet op 
die manier straffen
Ik herinner me nog goed toen we dit gezin voor het eerst 
mochten verwelkomen in onze school. De oudste was toen 
2,5. Op een dag kwam de juf me vragen of ik soms nog 
een winterjas voor een jongetje van 2,5 had. Mama was er 
één komen vragen, een beetje alsof er in de winkel geen te 
vinden waren. De laatste kleuterklas is een intens jaar met 
veel voorbereiding op de lagere school en dus ook enkele 
oudercontacten. Maar toen hij in mijn klas zat, kwamen 
mama en papa nooit. Altijd was er een reden om niet te 
komen. 

Op een ochtend ontdekte ik verschillende kleine 
brandhaardjes in de klas. Het was snel duidelijk dat deze 
jongen dit gedaan had. Toen kwamen de ouders wel naar 
school en zij stelden voor om hem heel streng te straffen: 
niet mee op schoolreis naar zee. Maar die jongen had nog 
nooit de zee gezien… en dus wilde ik hem toch niet op die 
manier straffen. 
Nu zit de jongste in mijn klas, maar het gaat alsmaar 
slechter met het gezin. De ouders zijn intussen gescheiden. 
Ik zie dat de kledij amper gewassen wordt – zo erg dat 
toen zijn jas toch eens gewassen was, de andere kinderen 
dachten dat hij een nieuwe jas had! 

Ik sta vaak machteloos, ook voor andere kinderen. We 
zien regelmatig dat ouders hun kinderen gewoon van 
onze school halen als we te dicht bij komen. Het CLB 
vinden ze bedreigend. Het enige wat ik kan doen, is mijn 
verontrusting melden aan de directie en dan hopen dat we 
verder komen.

Greet, leerkracht laatste kleuterklas in adventskalender 

Wat is de wereld mooi
Karel Staes, priester in de Vierde Wereld beweging, vertelt:
Een jongetje van negen jaar zit vuil en moegespeeld naar 
het grote kampvuur te kijken in het bos. 
Het jongetje woont in een donkere achterbuurt en weet 
wat het wil zeggen om ’s nachts angstig wakker te liggen 
omdat de grote mensen ruzie maken en elkaar slaan. Het 
kind weet hoe hard zijn ouders moeten werken en hoe 
wanhopig ze dikwijls zijn. Hij weet ook wat honger is en 
kou. Hij kent de nachten waarin mensen hun onmacht 
uitschreeuwen. Op school zeggen ze dat hij dom is en niet 
meewil.
Lang voordat de groten van deze wereld vergaderingen 
belegden over de crisis, heeft het jongetje de diepe crisis 
gevoeld, alle dagen, vanaf zijn geboorte.
Maar deze avond kijkt hij met grote ogen naar het 
kampvuur, na een week spelen in de bossen. Andere 
kinderen, de kinderen van de rijke en deftige mensen zijn 
aan zee geweest, op prachtige jeugdkampen en luxueuze 
reizen… en hij heeft één week in de bossen mogen spelen, 
niet ver van de stad met kinderen zoals hij.
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En hij kijkt blij en voldaan naar de mensen terwijl het warme 
vuur dansende lichtvlekken in het duister werpt.
“Wat is de wereld mooi”, zucht hij. “De wereld is toch zo 
mooi!”
Wij vragen zacht waarom en hij antwoordt met een lach zo 
groot als zijn klein gezichtje:
“Omdat hier alle mensen vriendelijk zijn”. 
Wat is de wereld mooi… uit de mond van deze kleine jongen 
ontvang ik hoop.
Ina Koeman, Tesktenboekje Spoor ZeS 2017

5. mijn hoop, mijn kracht, mijn Warmte

Dia 12 
Geef de deelnemers twee vragen. Afhankelijk van de groep en 
de beschikbare tijd en ruimte kan je het voorleggen ter stille 
overweging, hen laten noteren of onderling laten uitwisselen.

Vraag 1
Hoop, kracht of warmte: wat mis je het meest in je eigen 
leven? Waar heb jij het meest nood aan?
Vraag 2
Hoop, kracht of warmte: wat is jouw sterkte? Wat heb je in 
huis?

6. ik geef jou hoop, kracht, Warmte

Dia 13 
We maken de omslag naar concreet engagement. We nodigen 
de deelnemers uit om hun sterkte (HOOP, KRACHT of 
WARMTE) te delen en in te zetten. Geef elke deelnemer een 
‘waardebon’ met de tekst: “Beste ..., ik geef jou … zodat je …” 
Ze mogen de zin persoonlijk invullen en de waardebon schenken 
aan iemand van de groep of mee naar huis te nemen en geven 
aan iemand in hun omgeving die er nood aan heeft of deugd 
van zal hebben.
Je kan natuurlijk ook werken met de zakjes met zaden met een 
van de drie woorden. Dat maakt het schenken van de hoop, 
kracht en warmte tastbaarder én je steunt de werking van 
Samen Tegen Armoede. Deze zaadjes zijn te bestellen via de 
www.samentegenarmoede.be/webshop 

7. slot

Dia 14 
Sluit af met een oproepende tekst. 

de winkel 

Een jonge vrouw kwam in een winkel en zag tot haar 
verbazing dat er een engel achter de toonbank stond.
“Wat verkopen jullie hier?” vroeg ze.
“Wij verkopen alles wat je maar wil,” antwoordde de engel.
Het meisje was in de wolken. 
“Ik wil graag dat alle mensen hoopvol door het leven gaan 
en dat ze de kracht vinden om te doen wat zij belangrijk 
vinden.” Ze dacht even na.
“En ik wil dat iedereen minstens één andere mens heeft die 
hem graag ziet.” 
De jonge vrouw was tevreden over haar bestelling. Zo 
zou het beter worden in de wereld. Ook de engel leek 
enthousiast en hij zette drie kleine doosjes op de toonbank.
“Wat is dit?” vroeg het meisje.
“Je bestelling: hoop, kracht en warmte,” antwoordde de 
engel. Hij zag dat het meisje het niet begreep. “Heb ik het 
niet gezegd? We verkopen hier alleen de zaadjes. De rest is 
aan jou.”

8. extra: verbreed je solidariteit

Tijd voor actie
Combineer deze bezinning met een verkoopstandje en/
of de oproep van de actie ‘Geef HOOP, KRACHT en 
WARMTE’. Het sluit inhoudelijk perfect aan bij elkaar. 
Breid je verkoopstandje uit met onze klassieke 
kaarsenverkoop. 
Soep op de stoep blijft een populaire en gezellige afsluiter 
van een bijeenkomst. 
Geef een politiek signaal. Steun de onderwijsactie en schrijf 
in het heen-en-weer-schriftje van minister Crevits. 

Alle info op www.samentegenarmoede.be 

Ik geef jou

WARMTE

J J J A S O N DF M A M

zodat je voelt dat je er 
niet alleen voor staat en omringd bent 

door liefdevolle mensen.

BESCHUT ZAAIEN             VOLLE GROND ZAAIEN            OOGSTENX
X X

Ik geef jou

KRACHT

J J J A S O N DF M A M

zodat je met beide handen 
het leven grijpt en kan bouwen aan de wereld 

waar je van droomt.
het leven grijpt en kan bouwen aan de wereld 

waar je van droomt.

VOLLE GROND ZAAIEN                   OOGSTEN

Ik geef jou

HOOPHOOP

J J J A S O N DF M A M

VOLLE GROND ZAAIEN                   OOGSTEN

zodat je steeds lichtpunten ziet en 
met veel zin aan de dag begint.


