
“1 op 5 loopt school  
in de buitenbaan”
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Welzijnszorg droomt van een wereld 
zonder armoede en sociale uitsluiting. 
Solidariteit is hiervoor de sleutel. De weg is 
lastig en lang, maar elke stap vooruit, hoe 
klein ook, is een stap in de goede richting. 
Een stap waarop we verder kunnen bouwen.

Armoede is een maat-
schappelijk probleem en 

geen probleem van individuen. 
Er is nood aan een benadering 
die het probleem bij de wortel 
aanpakt. Armoedebestrijding 
moet gaan om structurele aan-
passingen, duurzame oplossin-
gen en het blijven kiezen voor 
de meest kwetsbaren in onze 
samenleving.

NATIONALE MEDEWERKERS

Huidevettersstraat 165,  
1000 Brussel
T 02/502 55 75 
info@welzijnszorg.be

Boekhouding & administratie
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Communicatie, Campagne 
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Nele Van Snick
Vanessa Lelon (tot 31/07/2018)
Helen Blow (vanaf 20/08/2018)
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Directeur
Koen Trappeniers
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Educatie & Vorming
Caro Bridts
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Onderwijs en jongeren 
Kusum Mertens
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Annabel Cardoen

Projectenwerk en 
beleidsplanning
Frieda Bex

Secretariaat
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Mensen in armoede heb-
ben recht op kansen om 

zichzelf te ontplooien. Ze willen 
hun talenten, mogelijkheden en 
dromen inzetten om een zinvolle 
invulling te geven aan hun leven.

Daarom bestrijden wij 
armoede en uitsluiting 

in Vlaanderen en Brussel. 
Mensen die in armoede leven, 
moeten dagelijks vechten voor 
hun basisrechten. Welzijnszorg 
ijvert samen met hen voor een 
rechtmatige plaats in onze 
samenleving.
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Woelig water maar de wind in de zeilen
2018 was ons 49e jaar. Sloeg de midlife crisis even toe? Intern kenden we 
wat verschuivingen. Een aantal mensen vonden dat het tijd werd nieuwe 
horizonten op te zoeken, we zwaaiden hen passend uit en wensen hen 
goede vaart. Wij moesten op zoek naar nieuwe krachten. Maar ons schip 
staat nooit stil, en in volle vaart zorgvuldig nieuwe mensen aan boord hijsen 
en opleiden is een hele uitdaging.

Het was ook tijd om even te herbronnen. We doorliepen een traject om op 
zoek te gaan naar wat ons ten diepste motiveert en drijft. Het waren mooie, 
deugddoende momenten toen we met de hele ploeg en vele vrijwilligers 
even aanmeerden om voorbij de waan van de dag te kijken. Wat betekenen 
onze christelijke wortels in deze tijden? Voor sommige personeelsleden 
geeft dit taal en diepte aan hun verontwaardiging over armoede. Voor ande-
ren komt de verontwaardiging en motivatie uit andere bronnen. Uiteindelijk 
kwamen we op deze krachtige woorden uit. Woorden die ons binden en 
vooruit drijven. Woorden die toetssteen zijn voor alles wat we doen.

Extern hadden we dit jaar de wind in de zeilen! Onze campagne ‘onderwijs-
kansen’ die aandacht vroeg voor het feit dat één kind op vijf opgroeit in 
armoede en daardoor ook op school heel wat kansen mist, wat hun hele 
levensloop bepaalt, was een voltreffer. Het project Samen Tegen Onbetaalde 
Schoolfacturen groeit en bloeit. Het onderwerp leeft, dat bewees de pers-
aandacht voor het slotmoment, de vele artikels tijdens de campagne, de 
nieuwe samenwerking met Radio2 voor de Warmste Week en vooral de poli-
tieke aandacht. We rondden na nieuwjaar de campagne af bij de Minister 
van Onderwijs zelf. 

De aandacht van de pers en de publieke opinie voor armoede in het alge-
meen groeit hand over hand. Armoede was niet weg te denken uit de cam-
pagnes voor de gemeenteraadsverkiezingen. Helaas omdat de armoede zelf 
ook almaar toeneemt. Dat zagen we wel liever anders!  We zijn, zeker met de 
vernieuwde ploeg, gemotiveerder dan ooit. Armoede kan én mag niet! 

Ik nodig u dan alvast uit om het komende jaar, van Pinksteren ’19 tot 
Pinksteren ’20 ons vijftig-jarig bestaan te vieren. Een prikkend en prikkelend 
feest ‘onder protest’, want armoede moest allang opgelost zijn en deze ver-
jaardag mocht er eigenlijk niet zijn. Maar toch een dankbaar feest, dankbaar 
voor de inzet van onze vele vrijwilligers, bestuurders, supporters, schenkers 
en personeelsleden. Dank u, beste lezer, voor uw interesse, steun en hulp. 
Samen tegen armoede, we willen geen vijftig jaar meer op deze nagel slaan! 
Maar tot het zo ver is, doen we samen door, met vereende krachten en vol 
nieuwe moed.

KOEN TRAPPENIERS
 

Directeur Welzijnszorg / 
Samen Tegen Armoede

Omdat het onrecht dat mensen in armoedesituaties leven, 
ons diep raakt,en omdat we geloven dat een rechtvaardige 
samenleving mogelijk is, strijden we samen tegen armoede.

Jaarverslag
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In totaal haalden we voor  
€ 1.702.335 aan particuliere 
giften op, 57% van 
onze inkomsten.
Dank aan allen die  
ons steunden!

SOEP OP  
DE STOEP
Er waren 565  
Soep op de stoep- 
acties die in totaal  
€ 127.751,59 hebben 
opgeleverd.

SCHOOLPOORTEN-
ACTIE
220 scholen en 
300 schoolpoorten 
deden mee.

AANTAL  
ATTESTEN
8715

NIEUWE  
SCHENKERS
1329

DE WARMSTE 
WEEK
Tussen september 
en december  
deden 32 groepen 
en individuen een 
actie voor ons en 
dat leverde ons  
€ 38.824,61 op.

GOEDGEMUTSTE 
BREICAMPAGNE
Er werden 120.235 
goedgemutste 
smoothies verkocht, 
goed voor een 
bedrag van  
€ 14.428,20.

HEEN- EN
WEERSCHRIFTJE
315 personen 
voegden hun eigen 
verhaal toe aan 
het ‘schrift’ dat we 
overhandigden aan 
de Minister van 
Onderwijs Hilde 
Crevits. Hiermee 
vroegen we werk te 
maken van gelijke 
onderwijskansen.

ZET JE BENEN IN
Abdijentocht bracht 
€ 5.079 op met 29 
wandelaars/lopers. 

Urban Cross Bilzen 
bracht € 90 op met  
1 fietser. 

Walk with me, walk 
with us bracht  
€ 3.500 op met 350 
wandelaars. 

Highland Run bracht 
€ 265 op met  
8 lopers. 

Eindejaarscorrida 
bracht € 5.682 op 
met 51 lopers.

→ In totaal bracht 
dit € 14.616 op met 
378 wandelaars, 60 
lopers en 1 fietser.

De nationale educatieve medewerkers gaven in 2018 een 
veertigtal algemene vormingen over armoede. Aandacht 
gaat steeds naar het armoedeweb, zowel de binnenkant 
als de buitenkant van armoede, de kloven die er zijn 
tussen beide werelden en de maatschappelijke verant-
woordelijkheid. Ook staan we stil bij wat de organisatie 
en elk individu afzonderlijk kan doen om dit onrecht te 
bestrijden.

Deelnemers van de vormingen beoordelen deze erg posi-
tief. De combinatie van theoretische kaders en de reële 
wereld van armoede, die wordt binnen gebracht door de 
ervaringsdeskundige educatief medewerker, wordt erg 
gesmaakt. 

Een greep uit de organisaties waar we vorming gaven: 
Stad Antwerpen loket personeel, sociaal winkelpunten 
Brasschaat en Kalmthout, vdab loopbaanbegeleiders, 
Bacheloropleiding Kleuteronderwijs Artevelde, Femma 
educatief medewerkers, acv Sint-Niklaas, Openvenster 
momenten van Samen Tegen Onbetaalde Schoolfacturen,  
Centra Geestelijke Gezondheidszorg West-Vlaanderen, 
Basiseducatie Vlaanderen, abvv, ….

In 2018 zetten we het traject met kvg verder. Met de 
beleidsmedewerkers denken we samen na om het thema 
armoede in het beleidsplan te integreren. Lokale groepen 

krijgen tips om de toegankelijkheid voor mensen in 
armoede te vergroten. In 2019 zal op regionale “prikkel-
momenten” het thema armoede aan een grotere groep 
vrijwilligers toegelicht worden.

In 2018 startte het proces om het inleef atelier ‘Achter de 
muur’ van Studio Globo in Hasselt toegankelijk te maken 
voor verenigingen. Dit in samenwerking met Vormingplus.

De kwb gebruikte in 2018 ons model van de inleefweek 
voor haar groepen. 

De Ervaringsdeskundige educatief medewerker werkt ook 
mee in de ucll opleiding maatschappelijk werk in het vak 
armoede en sociale uitsluiting.

Tot slot gaven de regionaal educatieve medewerkers 
vormingen in scholen en verenigingen die lokaal verankerd 
zijn.
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REMI IN WEST VLAANDEREN  
TREKT HET BUDGET OP 

In West-Vlaanderen werkten we verder op ons cam-
pagnethema rond inkomen. We besloten om het remi- 
systeem in de kijker te zetten. Dankzij remi kunnen 
bepaalde cliënten van het ocmw extra budget krijgen 
doordat het opgetrokken wordt tot aan de grens van een  
menswaardig inkomen. We stelden een remi-krantje op 
dat aan onze politieke achterban en welzijnsschakels ver-
spreid werd met de boodschap om dit aan lokale politie-
kers of medewerkers van het ocmw te bezorgen. 
We stelden het remi-systeem ook voor op regiobijeenkom-
sten van Beweging.net. Zo hopen we dat lokale besturen 
ervoor kiezen om iedere inwoner een menswaardig leven 
te bieden. 

Gent / Oost Vlaanderen
ZONTA SAYS  
NO TO POVERTY 

Zonta Internationaal is een Service Club die zich inzet 
met de leuze: ‘Empowering Women through service and 
advocacy’. Zonta zet de komende 2 jaar sterk in op kans-
armoede bij jonge vrouwen en kinderen. Op 30 september 
2018 organiseerde het ‘Walking Team Area 05, District 27 
van Zonta Internationaal’ voor de eerste maal een wandel 
event in en rond het domein de Blaarmeersen in Gent. 
In de prachtige natuur zetten de deelnemers zowel een 
sportieve als sociale prestatie neer! Mensen met en zon-
der armoede wandelden samen 6, 9, of 12 km. Langs het 
parcours stonden verschillende foodiestandjes waar de 
mensen onder andere van een soep op de stoep konden 
genieten. In december trokken enkele dames van Zonta 
naar Wachtebeke om tijdens de Warmste Week van Music 
for Life de opbrengst officieel te overhandigen.

Brussel en West-Babant 
SAMEN TEGEN ARMOEDE  
OP SCHOOL BRUSSEL 

Armoede in Brussel is zichtbaar en voelbaar. 2 op 5 
leerlingen groeien op in armoede. Dit motiveerde vele 
partners om mee te stappen: de Vrienden van ’t Huizeke, 
D’Broej, Brede School, ’t Brusselse Katholiek – en 
Gemeenschapsonderwijs, Odisee, Unia, Samen Tegen 
Onbetaalde Schoolfacturen, … 
We organiseerden een vormingsmoment met werkwinkels 
rond bewust kostenbeleid, ouders bereiken en omgaan 
met armoede in de klas met Robby en Pola. 45 enthousi-
aste leerkrachten en directies namen deel.
  
Enkele getuigenissen: 

“Ik vond veel bruikbare tips en informatie om mijn school-
team over deze materie te coachen.” 

“Robby gaf aandacht voor de binnenkant. Robby zorgt voor 
een veilig klimaat om over zichzelf te praten via Robby, ook 
als de kinderen in de klas zelf ‘Robby’ zijn.” 

“Ik ga het spel ‘Weg uit het Web’ met de leerlingen spelen 
zodat ze zich meer bewust worden van de ongelijkheid die 
speelt in het gewone leven.” 

Alle onderwijsaanbieders ondernemen stappen om iets 
met de beleidsaanbevelingen te doen. 
 
De werkgroep wil nog zulke momenten organiseren.

Antwerpen
WELZIJNSZORG BOUWT MEE HET HUIS  
VAN HET KIND IN NIJLEN

Stel je voor, in de raadszaal van het gemeentehuis in Nijlen 
verzamelen lokale partnerorganisaties en beleidsmakers 
om na te denken over het toekomstige Huis van het Kind. 
Welzijnszorg is ook uitgenodigd om hieraan deel te nemen. 
Nadat de lokale armoedecijfers op tafel worden gelegd, 
worden herkenbare getuigenissen en praktijkverhalen 
gedeeld en een engagement uitgesproken om vanuit het 
Huis van het Kind een rol te spelen in armoedebestrij-
ding. Dit resulteert in diverse werkgroepen en initiatieven 
voor mensen in armoede en een vormingsmoment voor 
praktijkwerkers.  
Een samenspel waarin lokaal beleid en structurele armoe-
debestrijding hand in hand gaan!

Limburg
ER BARSTTE DIT JAAR EEN  
HEUSE MUTSENSTRIJD LOS

Al 7 jaar breien vrijwilligers kleine mutsjes voor de goed-
gemutste breicampagne. Deze kleine schattige mutsjes 
waren in februari te koop in de supermarkt. Vorig jaar 
breidde twee dames van Welzijnsschakel ’t Pelterhoekje uit 
Overpelt samen 5000 mutsjes. Andere verenigingen hoor-
den hiervan en wilden beter doen. Om al deze vrijwilligers 
te bedanken organiseerde Samen tegen armoede Limburg 
een bedankingsmoment voor iedereen die mutsjes breidde 
voor de goedgemutste breiactie. Het was een gezellige 
namiddag met koffie, taart, een mutsen-bingo, een snel-
heids-breiwedstrijd en een prijsuitreiking. De hoofdprijs, 
een wisselbeker werd uitgereikt aan de vereniging die de 
meeste mutsjes breidde. Voorlopig kon nog geen enkele 
vereniging de aantallen van ’t Pelterhoekje overtreffen, 
maar tegen volgend jaar zijn enkele andere verenigingen 
goed op weg de wisselbeker over te nemen. 

Brabant
DE BESTE CAMPAGNES  
HEBBEN EEN STAARTJE

Zo kreeg onze campagne van 2017 ‘1 op 7 haalt de meet 
niet’ een boeiend vervolg op maandag 18 juni 2018. Samen 
met de groepswerking van ocmw Begijnendijk en heel wat 
lokale sleutelfiguren organiseerden we een studiedag in De 
Mena te Rotselaar rond ‘een leefbaar inkomen voor ieder-
een’. De hoogte van de uitkeringen in ons land mag dan 
wel federale materie zijn, op deze dag toonde Welzijnszorg 
aan meer dan 60 aanwezigen dat ook het lokale niveau 
sleutels in handen heeft om het leven van mensen met 
een té laag inkomen, menswaardiger te maken. 

Bijzondere dank aan de inspirerende sprekers en de vele 
helpende handen.
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Vandaag krijgen 1 op 5 kinderen onvoldoende 
onderwijskansen door armoede. Samen moeten 
we werk maken van gelijke kansen. En dus stortten 
we ons vol enthousiasme op een campagne om het 
thema onderwijskansen aan te kaarten. 

Bij de lancering kregen we alvast de wind goed in de 
zeilen, ruim 220 scholen zetten een hindernissenparcours 
op en hingen onze spandoek aan de schoolpoort. In 
Brussel kwam de VRT, VTM en Bruzz filmen en we haalden 
zowat alle nationale geschreven pers. De startavonden 
werden goed bezocht en de vrijwilligers voeren vol goede 
moed uit. Het thema was een uitgelezen kans om nieuwe 
leerkrachten te betrekken bij onze werking en hen kennis 
te laten maken met onze onderwijsmaterialen om het 
thema armoede ook in hun lessen een plek te geven. 
Onze TV spot werd gesmaakt, net als de affiche, en we 
investeerden wat extra in winterspecials bij diverse 
kranten.  

Nieuw dit jaar was onze samenwerking met Radio2 in het 
kader van de Warmste Week. Sven Pichal, de Inspecteur 
bij Radio2, bezocht in elke provincie een Soep op de 
Stoep, interviewde de directeur en ervaringsdeskundige, 
en bracht verslag uit over een inleefweek. Maar liefst 
8 radiomomenten in totaal! Verschillende actievoer-
ders zoals de serviceclub Zonta en de Hogeschool Gent 
trokken naar het Music for Life event in Wachtebeke om 
te vertellen waarom ze samen tegen armoede opgeko-
men waren. Mooie getuigenissen! En de storm mocht nog 
niet gaan liggen: we rondden de campagne in januari af 
met een actie bij de Minister van Onderwijs. We lieten 
mevrouw Crevits door het armoedeweb kruipen en over-
handigden haar het grote heen-en-weerschrift met ruim 
300 boodschappen over onderwijskansen. Ook dat vond 
zijn weerklank in de pers.

“1 op 5 loopt school  
in de buitenbaan”

GETUIGENIS

Campus de Helix neemt deel aan de lanceeractie  
van Welzijnszorg.

De campagne ‘1 op 5 loopt school in de buitenbaan’ was 
voor veel scholen reden om zich dit jaar extra op het 
thema armoede toe te leggen. Zo ook voor campus De 
Helix. Lees hier hun verhaal:

“Niet alleen sprong de school op de kar toen 
Welzijnszorg scholen zocht om de campagne te 
lanceren op 26 november, onze spandoek hing 
aan maar liefst alle vier de toegangspoorten 
van de school. Hiermee vroeg de school aan-
dacht voor het feit dat in 2018 nog steeds één 
op vijf jongeren grote moeilijkheden onder-
vindt bij het doorlopen van het schoolparcours. 
Daarnaast maakten ze ook van de gelegenheid 
gebruik om de leerkrachten in de school hele-
maal onder te dompelen in het thema.

De actie was dus niet alleen bedoeld voor de 
leerlingen van de school. Leerkrachten moesten 
bij het binnenkomen aan de ingang een hinder-
nissenparcours doorlopen met als boodschap: 
als één op vijf het moeilijk heeft, zijn er vier die 
kunnen helpen. Op het einde van het parcours 
konden zij hun handtekening zetten onder de 
petitie van Welzijnszorg die aan Minister Hilde 
Crevits werd overhandigd. Bovendien maakten 
de leerkrachten kennis met “Pola” een vakover-
schrijdend project om de armoedeproblematiek 
in de klas bespreekbaar te maken en konden ze 
zich inschrijven voor een inleefweek armoede 
om aan den lijve te ondervinden welke impact 
armoede heeft op het leven.”
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Samenwerken:  
krachten bundelen voor  
meer politieke impact

Pola zet armoede bovenaan  
op de klasagenda

IEDERS STEM TELT
Tien partnerorganisaties schrijven een gemeen- 
schappelijk memorandum voor de gemeenteraads- 
verkiezingen van 14 oktober 2018. ‘12 werken voor lokale 
besturen: armoedebestrijding als topprioriteit voor de 
volgende legislatuur’.

Om de campagne kracht bij te zetten wordt een online 
spel gelanceerd dat spelers in de schoenen zet van men-
sen in armoede. Het spel wil sensibiliseren en geeft de 
plannen van lokale politici mee.  
 
www.mijnstemtelt.be

DECENNIUMDOELEN
Ter voorbereiding van de campagne #Komafmetarmoede 
bevragen we enkele Welzijnsschakelsgroepen over hun 
prioriteiten om de armoede te halveren. Deze input wordt 
gelinkt aan academische inzichten om tot gedragen 
beleidsvoorstellen te komen richting verkiezingen 2019.  
 
Neem zeker eens een kijkje op  
www.komafmetarmoede.be 

Campagne onderwijs:  
politieke weerklank

De start van de campagne onderwijs kreeg niet alleen veel aandacht in de pers, ook de politiek 
hoorde onze boodschap voor betaalbaar en kwaliteitsvol onderwijs voor iedereen.  
Onze campagne leverde een levendig actualiteitsdebat in het Vlaamse parlement op.  

We verzamelden ook ruim 300 steunberichten en suggesties voor minister Crevits in een groot 
heen- en weerschrift. Aan het eind van de campagne overhandigde we dit schrift aan de  
minister en vroegen we aandacht voor onze drie beleidsprioriteiten. 

• Betaalbaar onderwijs;
• Scholen die open staan voor ouders en verenigingen uit de buurt;
• Investeringen in leerkrachten, tijdens de opleiding en lang daarna.

Vakoverschrijdend armoedeproject  
secundair onderwijs

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

Met een geanimeerd filmpje en 14 tot in de puntjes 
uitgewerkte methodieken zet Pola het complexe thema 
armoede bovenaan de klasagenda. Dit vakoverschrijdend 
project is geschikt voor alle jaren en studierichtingen 
van het secundair onderwijs. De methodieken - van vijf 
minuten tot dagvullend, individueel of klassikaal - zijn 
per graad gedifferentieerd. 

Bekijk de trailer van de eigenwijze en eigentijdse Pola 
en bestel het lessenpakket op: 
www.ikbenpola.be 

“Met het project Pola heb ik een unieke kans 
gekregen om de campagnes van Samen 
Tegen Armoede te bespreken in het secundair 
onderwijs. De uitdaging om voor deze doel-
groep inhoudelijk en aantrekkelijk materiaal 
te creëren was zeer groot. Ik hoop door het 
gebruik van deze verhaallijnen, methodieken en 
filmpjes dichtbij hun leefwereld, interesse op te 
wekken voor het thema armoede. 
 
Alle opmerkingen en verbeteringen zijn uiter-
aard steeds welkom zodat ik het project Pola 
verder kan uitwerken tot een toppakket waar 
leerkrachten en leerlingen graag mee aan de 
slag zullen gaan.”

VERANTWOORDELIJKE 
ONDERWIJSMATERIALEN
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Campus de Helix leeft zich in

De grondstroom van
onze organisatie

slaagde om mijn gezin zo weinig mogelijk te belasten 
met deze situatie. Ik ben mij bewust dat ik als leer-
kracht een grote impact heb op de leerlingen in mijn 
klas, maar ook structureel moet er iets gebeuren.”

Ook deelnemer Roel werd geïnterviewd over zijn  
ervaring op Radio 2:

Ook tijdens het slotmoment, waarop twee moeders  
aanwezig waren die zelf in armoede leven, gingen 
heel wat ogen open. Een mooie ervaring die 
hopelijk nog lang nazindert en doet beseffen dat 
iedereen zijn steentje kan bijdragen en iets kan 
betekenen voor mensen in armoede.

Op de ochtend van 26 november, werd de campagne  
“1 op 5 loopt school in de buitenbaan” gelanceerd in de 
school de Helix en werden de leerkrachten uitgenodigd 
op deel te nemen aan de inleefweek armoede. Een week 
rondkomen met een budget van 60 euro voor een vol-
wassene en 20 euro voor een kind, midden in de examens 
en enkele weken voor kerstmis? Geen evidente vraag! In 
totaal schreven zich 9 leerkrachten in. Ze werden bij de 
start verwacht voor een intake gesprek op het ocmw van 
Maasmechelen, een eerste ervaring die al heel wat indruk 
maakte.  

Daarna kregen ze elke dag een onverwachte opdracht 
opgestuurd waar ze met hun beperkte budget een oplos-
sing voor moesten zoeken. Maar ook het gewone leven 
gaat door. “Een kerstboom? Daar hadden we dit jaar geen 
geld voor.” vertelt leerkracht Els. “Cadeautjes kopen voor 
familie en vrienden? Ik was al blij dat ik er een beetje in 

We zijn een organisatie die graag plannen maakt en vooruit kijkt. Toch 
is het goed om af en toe stil te vallen en rond te kijken. De afgelopen 
maanden hebben we met de hele ploeg tijd vrij gemaakt om op zoek 
te gaan naar de bron van onze inzet, het vuur in de werking, de kracht 
van onze actie. Samen met inspirerende medestanders ontdekten we 
een sterke en gedragen grondstroom. Dit wordt het uitgangspunt en de 
toetssteen voor onze werking en onze planning de komende jaren.  

Omdat het onrecht
dat mensen in armoedesituaties leven, 
ons diep raakt, 
en omdat we geloven
dat een rechtvaardige samenleving mogelijk is, 
strijden we samen tegen armoede.

We hebben een jarenlange traditie om onze campagnes ook te vertalen 
in inspirerende en liturgische materialen. De advent en de kersttijd zijn 
immers sterke tijden op het snijpunt van strijd én inkeer. Heel wat ver-
enigingen, geloofsgemeenschappen maar ook scholen en instellingen 
gaan tijdens de adventsperiode aan de slag met ons aanbod. We zijn 
blij dat zij zich laten raken door het onrecht dat mensen in armoede 
leven en dat ze zich samen met ons inzetten voor een rechtvaardige 
samenleving. 
 
Dank je wel aan iedereen die blijft geloven dat het anders kan.

ENKELE CIJFERS

• Bijna 1000 sets van 4 adventskaarsen mochten licht geven in  
 donkere dagen.  
• Meer dan 16.000 gezinnen of klassen beleefden de advent net  
 dat beetje intenser door onze adventskalender.
• 970 liturgiemappen vonden hun weg naar onze Vlaamse en 
 Brusselse geloofsgemeenschappen. Ze werd ook nog 1.700 
 keer gedownload.
• Het Tekstenboekje ‘Achtersprong & Voorstand’ werd ruim 
 1.100 keer verkocht.
• Op basis van de downloads mogen we veronderstellen dat 
 een 500-tal groepen, verenigingen of scholen aan de slag 
 gingen met onze bezinningsmodellen, extra teksten 
 en powerpoints.

“Met 60 euro per week leven is heel confronte-
rend. Je moet al je gewoontes loslaten.  
Het experiment stemt ook tot nadenken over 
de huidige verdeling van de kosten op onze 
schoolfactuur.” 

Er waren 17 inleefweken in 2018, met in totaal 179 
deelnemers. Dat zijn 179 gezinnen die aan den lijve 
ervaren hebben wat het moet zijn om in armoede te 
leven. De Helix vertelt erover.
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en Lokale armoedebestrijders 
kregen uw steun 

Prijs Armoede Uitsluiten

In de 19e editie van de Prijs Armoede Uitsluiten plaatste 
Welzijnszorg armoedebestrijders in de kijker die hun 
schouders zetten onder het lokale armoedebeleid. Maar 
liefst 25 organisaties uit Vlaanderen en Brussel dienden 
hun kandidatuur in. Een jury van experten koos hieruit 7 
genomineerden. 

Het project kuzo van vzw Sering (Borgerhout) werd door 
de jury als laureaat aangeduid. De jury loofde Sering als 
sterke samenwerker die van het beleid een toeschouwer 
maakt. Sering toont dat armoedebestrijding niet enkel 
door welzijnsorganisaties kan opgenomen worden, ook 
kunstprojecten dragen bij om de stem van mensen in 
armoede te versterken.

Zo zie je in de voorstelling ‘Papieren Jungle’ het levens-
verhaal van mensen die in de problemen komen met de 
administratieve wereld. 
Michel Tirions, lector van de AP hogeschool en tegenwoor-
dig ook voorzitter van kuzo: “Ik was ondersteboven van 
Papieren Jungle, door de taal die de acteurs aan de voor-
stelling gaven: uit het leven gegrepen, hard en zacht, maar 
vooral: zonder woorden. Beleidsmakers, stadsdiensten, 
juridische diensten, de deurwaarder, … zaten in de zaal en 
werden aan de hand genomen door de acteurs om mee op 
verkenning te gaan.”

Samen Tegen Onbetaalde Schoolfacturen

In de loop van 2018 stapten 45 secundaire scholen in het 
project ‘Samen Tegen Onbetaalde Schoolfacturen’. Zij wer-
den begeleid door een tandem van een vormingswerker 
en een ervaringsdeskundige in kansarmoede  en sociale 
uitsluiting. Doel van deze begeleidingen is het opzetten 
van een kostenbewust en doordacht armoedebeleid.

Eén van de scholen die instapten, is het ikso in Hoeselt. 
Sara Jehaes, verantwoordelijke leerling-facturatie en 
trekker van het project op de school, vertelt over hun 
ervaringen: 

“Omdat er in onze school veel openstaande rekeningen 
zijn, besloten we om ons aan te melden voor het stos- 
traject. We waren op zoek naar manieren om mensen te 
bereiken die niet reageerden op onze rappels. Ook wilden 
we nagaan wat we zelf konden doen om de kosten op 
school te verlagen.

Tijdens leerrijke en duidelijk afgebakende werksessies 
gingen we met een kerngroep aan de slag. We werkten 
naar een plan met concrete resultaten toe. De input en de 
inzichten van de ervaringsdeskundige en de vormingswer-
ker  namen ons daarbij op sleeptouw. Een grote meer-
waarde voor de school was het opnemen van externen 
in de kerngroep, bijvoorbeeld het OCMW. Het maakt het 
makkelijker om samen te werken én ik leerde dat een ocmw 
ook kan tussenkomen in bijvoorbeeld schoolkosten.
Als school hebben we ervoor gekozen om in eerste 

De andere genomineerden:

In 2018 gaven we financiële steun aan

15  armoede-initiatieven die ‘onderwijs’ als thema 
 hadden - onze ‘campagneprojecten’;  

60 armoede-organisaties in hun eerste of  tweede  
 jaar als ‘samenwerker’;

30  lokale organisaties die opstartten, een nieuw  
 armoede-initiatief namen of een investering  

 planden;

3  armoedebestrijdende organisaties vroegen een  
 adviestoelage (max. € 1.500) aan om hun werking  

 te professionaliseren.    

Samen tegen armoede betekent ook samenwerken 
met tientallen kleine en grotere organisaties die in 
wijken, parochies, steden en gemeenten en regio’s 
armoede aanpakken. Het merendeel van deze orga-
nisaties ondersteunen we met uw giften gedurende 
twee jaar – deze ‘projecten’ krijgen een rol in de 
campagne of we werken op andere terreinen met hen 
samen. Een kleiner aantal jonge, startende initiatie-
ven krijgen een eenmalig financieel duwtje in de rug.

D’BROEJ CENTRUM 
WEST, MOLENBEEK
Politiserend werken 
met jongeren in een 
moeilijke context.

KRAS-GENT,
GENT
16 armoedewerkin-
gen bundelen hun 
krachten.

DE ZUIDPOORT,
GENT
De stressweg, op 
naar betere hulpver-
leningsgesprekken.

SAMENLEVINGS- 
OPBOUW, GENT

‘Ieders Stem Telt’  
in het Gentse  
beleid.

GLOBE AROMA,
BRUSSEL
Open Kunstenhuis, 
kansen voor 
nieuwkomers.

WELZIJNSSCHAKELS
SPRANG, DUFFEL
Niet zonder ons! 
Participatie aan het 
lokaal beleid.

instantie te werken rond kostenbeleid en visie. Wat betreft 
dat eerste hebben we al serieuze stappen gezet met het 
hele leerkrachtenteam. Tijdens een uitgebreide personeels-
vergadering bracht de ervaringsdeskundige zijn verhaal als 
leerling vroeger en als ouder nu. Dit heeft de leerkrachten 
echt doen nadenken. Tijdens die vergadering zaten  de vak-
groepen ook samen om na te denken over hoe ze kosten 
kunnen drukken op school. Ik merk dat de leerkrachten op 
school echt gedreven zijn om na te denken over hoe ze de 
kosten kunnen doen dalen. Zonder aan de kwaliteit van het 
onderwijs te raken!

Tenslotte hebben we ook ouders uitgenodigd om ons 
tips te geven over o.a. het kostenbeleid van de school. Daar 
merkten we dat het niet evident is om kansarme ouders te 
bereiken. Dan moet je echt vertrekken vanuit persoonlijk 
contact. 

Nu zijn we met de werkgroep bezig om een visietekst te 
schrijven. Aan de hand daarvan kunnen we later beslissin-
gen nemen, die afgestemd zijn op deze visie.”

Alle openstaande schoolfacturen op nul krijgen is onze 
droom. Dit willen we op een menselijke manier doen. 
Samen met ouders, externe partners en indien nodig een 
solidariteitsfonds. Onze directeur heeft op de vergadering 
van de scholengemeenschap het project voorgesteld. Ook 
daar krijgt het thema kansarmoede en betaalbaar onder-
wijs nu veel aandacht.
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in totaal € 3.152.958

in totaal € 1.702.335

in totaal € 2.962.899

Kosten

Detail eigen fondsenwerving

Inkomsten

Totaal Projecten
€ 1.426.221 (45%)

Collecten
€ 195.262 (11%)

Eigen fondsenwerving
€ 1.702.335 (57%)

Directe kosten  
educatieve werking
€ 996.829 (32%)

Private fondsen
€ 124.640 (7%)

Legaten*
€ 6.858 (0%)

Kosten politiek werk
€ 148.793 (5%)

Actiemodellen
€ 166.576 (10%)

Kosten fondsenwerving
€ 242.132 (8%)

Sponsoring bedrijven
€ 27.221 (2%)

Besteding bestemde 
fondsen 
€ 181.075 (6%)

Onttrekking aan  
de reserves 

- € 190.059

Communicatiekosten
€ 67.717 (2%)

Particuliere giften 
€ 1.161.879 (68%)

Overige inkomsten
€ 746.702 (25%)

Algemene kosten
€ 271.265 (9%)

Scholen
€ 19.899 (1%)

Subsidies
€ 332.788 (11%)

Samenstelling 
en redactie  
medewerkers 
Welzijnszorg
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