
Sponsordossier Wandeling 

“Walk with me, Walk with us” 

Wie is Welzijnszorg? 

Welzijnszorg is de grootste beweging tegen armoede in Vlaanderen en 

Brussel. We strijden samen tegen armoede en uitsluiting. 

Wat doet Welzijnszorg? 

Welzijnszorg voert campagne met de leuze Samen Tegen Armoede. We pleiten 

voor politieke maatregelen tegen armoede, ondersteunen concrete projecten en 

geven vormingen zodat meer mensen zich bewust worden dat armoede een 

onrecht is.  

 



In 2018 zette de jaarlijkse decembercampagne in op onderwijskansen.  

 

In 2019 wordt het thema solidariteit. 

 

Met uw sponsorgeld en de middelen die Zonta en vele anderen inzamelen, steunt 

Welzijnszorg meer dan honderd armoedeorganisaties die zich dagelijks inzetten 

voor mensen in armoede. Samen geven we hen een betere toekomst.  

Welzijnszorg in cijfers 

Meer info over wat we doen en ons jaarverslag vindt u hier: 

https://welzijnszorg.be/over-ons 

https://welzijnszorg.be/over-ons


Wie is Zonta? 

Zonta Internationaal is een Service Club die zich inzet met de leuze: 

'Empowering Women through service and advocacy'. Zonta Internationaal is een 

niet-gouvernementele organisatie opgericht in 1919 in Buffalo, USA en 

wereldwijd verspreid in 64 landen, met meer dan 1200 clubs en 32000 leden. De 

organisatie is apolitiek en niet-confessioneel. In West- en Oost-Vlaanderen zijn er 

13 geëngageerde clubs. 

Het accent in Area 05 (13 clubs) van District 27 ligt op kansarmoede bij jonge 

vrouwen en kinderen. 

 

  



De wandeling ‘Walk with me, walk with us’ 

 

Concept van de wandeling 

Analoog aan de wandeling ‘Zonta says no to poverty’ in 2018 in de Blaarmeersen 

bij Gent organiseren we in 2019 een wandeling in en rond de Gavers in 

Harelbeke.  

Elke deelnemer krijgt een goodiebag bij aanvang. 

  

Er zijn wandelingen van 4, 8 of 14 km uitgestippeld in de prachtige natuur in en 

rond De Gavers.  

Onderweg zijn standen voorzien met appels, soep en koffie & taart op het einde.  



     

  



Wie is de doelgroep? 

Mensen met en zonder armoede-ervaring wandelen samen. We organiseren 

ontmoeting en verkleinen zo de kloof tussen de twee leefwerelden. 

Deelnemers worden vooral gerekruteerd bij de leden van de serviceclub Zonta en 

hun familie en vriendenkring enerzijds en anderzijds bij de lokale achterban van 

Welzijnsschakels en Welzijnszorg. Uiteraard zijn de personeelsleden van onze 

sponsors en hun gezinnen van harte welkom! 

Aantal deelnemers 

In 2019 namen 350 mensen deel en was de opbrengst voor Welzijnszorg € 3500. 

Het mooie aan wandelen is dat je er alle leeftijden mee bereikt. De Zonta-dames 

spraken dan ook hun hele gezin aan, waardoor alle leeftijdscategorieën 

vertegenwoordigd waren. Dit jaar hopen we op meer dan 400 deelnemers! 

Waar? 

Provinciaal Recreatie- en Natuurdomein De Gavers, Eikenstraat 131, 8530 

Harelbeke (West-Vlaanderen). 

Wanneer 

Zaterdag 29 september 2019 van 8u tot 20u (start tussen 10u en 14u30). 

Samenwerking Wandelsportfederatie 

We werken samen met de Wandelsportfederatie om de verzekering van de 

wandelaars te garanderen. De Wandelsportfederatie kondigt de activiteit aan op 

hun website. We gebruiken hun scansysteem om de inschrijvingen vlot te laten 

verlopen en zo weten we ook exact hoeveel deelnemers er zijn. 

Wat willen we bereiken? Doelstelling 

We zamelen fondsen in voor Welzijnszorg vzw. Welzijnszorg vzw is de grootste 

beweging tegen armoede in Vlaanderen en Brussel. Ons doel is de oorzaken van 

armoede aan te pakken. We wegen hiervoor op het beleid, zetten in op educatie 

en sensibilisering. We zijn het meest bekend voor onze campagne in de maand 

december, waarin duizenden vrijwilligers voor ons op straat komen. Met de 

middelen die worden ingezameld tijdens de campagne en andere activiteiten 

(zoals deze wandeling ‘Walk with me, Walk with us’), ondersteunen we meer dan 

100 lokale armoedeprojecten in hun strijd tegen armoede. 

We mikken op meer dan 400 wandelaars. Het doel is dus om meer dan €4000 

aan fondsen in te zamelen om armoedeprojecten te steunen. Aan de sponsors 

vragen wij een bijdrage om de organisatiekosten te helpen dragen, zodat het 

ingezamelde geld volledig naar armoedebestrijding kan gaan. 

  



Hoe gaan we het vertellen? Communicatie plan 

In 2018 was de opbrengst van de wandeling € 3500.  

Het opgehaalde bedrag werd door Zonta aan Welzijnszorg als grote cheque 

overhandigd op de Warmste Week show in Puyenbroek.  

 

De Warmste Week bood een mogelijkheid om het verhaal van de actie te 

vertellen voor de camera en dat filmpje werd duchtig gedeeld op sociale media.  

Ook dit jaar is Welzijnszorg geregistreerd als goed doel bij De Warmste Week. 

 

Studio Brussel komt dit jaar tijdens De Warmste Week van woensdag 18 tot en 

met dinsdag 24 december naar Kortrijk, net als Harelbeke in West-Vlaanderen. 



 

De Warmste Week is de voorbije jaren uitgegroeid tot de grootste algemene 

solidariteitsbeweging in Vlaanderen, ondersteund en gedragen door alle VRT-

netten.  

Welzijnszorg heeft samen met Radio2 een bijzondere samenwerking rond de 

Warmste Soep. Ambassadeur Sven Pichal maakt zijn warmste soep voor Samen 

Tegen Armoede. 

 

Uiteraard plaatsen we alle info op onze eigen website: www.welzijnszorg.be of 

www.samentegenarmoede.be. Beide urls leiden naar dezelfde site, aan u de 

keuze. 

Maandelijks vertrekt ons e-zine naar zo’n 6000 personen, ook hierin maken we 

reclame voor de wandeling. 

http://www.welzijnszorg.be/
http://www.samentegenarmoede.be/


Per kwartaal vertrekt ons schenkersmagazine W-Info, met een bereik van zo’n 

18 000 personen. 

Wat sociale media betreft heeft facebook.com/samentegenarmoede 6000 

volgers. Onze LinkedIn-pagina is nog nieuw en bereikt nog niet zoveel mensen, 

maar de Twitter handle @welzijnszorg heeft 2,837 volgers (+ 285 voor 

@SamenTegenArmoede) en er zijn wellicht mensen die #SamenTegenArmoede 

volgen maar dat aantal kunnen we niet nagaan. 

We kondigen de wandeling aan op de UiTdatabank. De UiTdatabank levert 

informatie aan meer dan 500 agenda's, waaronder UiTinvlaanderen 

(www.uitinvlaanderen.be), websites van steden en gemeenten, thema-agenda's, 

gedrukte bladen en mobiele apps. Ook ‘Walk with me, Walk with us’ kan 

verschijnen op vele agenda's. Jaarlijks promoten 28.000 organisatoren hun 

activiteiten via UiTdatabank. In totaal bereiken ze daarmee jaarlijks meer dan 3 

miljoen mensen.  

We komen op de website van de Wandelsportfederatie 

www.wandelsportvlaanderen.be en www.trailwalk.be/ 

Voorts rekenen we op vermelding op sociale media en website van bevriende 

organisaties zoals Broederlijk Delen, Netwerk Rechtvaardigheid & Vrede, 

Kerknet, kennisplein.be, KVLV, kwb, Chiro, Okra, Davidsfonds, enz. 

Met Radio2 West-Vlaanderen plannen we een bespreking begin september 

Tot slot rekenen we op promotie door onze sponsors op uw websites, sociale 

media en interne kanalen. Samen staan we sterk! 

  

https://www.publiq.be/nl/publicatiekanalen
http://www.uitinvlaanderen.be/
http://www.wandelsportvlaanderen.be/
https://www.trailwalk.be/


Sponsormogelijkheden 
type A u betaalt: € 1000 

u krijgt: 10 inkomkaarten + uw brochure A4 in de goodiebag + 

vermelding op website 

www.welzijnszorg.be/www.samentegenarmoede.be + vermelding op 

affiches, flyers, uitnodigingen, brieven + mogelijkheid een eigen 

stand te plaatsen 

u mag: 5 spandoeken of windflags leveren om op te hangen op het 

terrein 

 

type B u betaalt: € 500 

u krijgt: 6 inkomkaarten + uw flyer/pagina A4 in de goodiebag + 

vermelding op website 

www.welzijnszorg.be/www.samentegenarmoede.be + vermelding op 

affiches, flyers, uitnodigingen, brieven 

u mag: 2 spandoeken of windflags leveren om op te hangen op het 

terrein 

 

type C u betaalt: € 250 

u krijgt: 4 inkomkaarten + uw flyer/pagina A4 in de goodiebag + 

vermelding op website 

www.welzijnszorg.be/www.samentegenarmoede.be 

u mag: 1 spandoek of windflag leveren om op te hangen op het 

terrein 

 

type E  u betaalt: € 150 

u krijgt: 2 inkomkaarten + vermelding op website 

www.welzijnszorg.be/www.samentegenarmoede.be 

u mag: 1 spandoek of windflag leveren om op te hangen op het 

terrein 

  

http://www.welzijnszorg.be/www.samentegenarmoede.be
http://www.welzijnszorg.be/www.samentegenarmoede.be
http://www.welzijnszorg.be/www.samentegenarmoede.be
http://www.welzijnszorg.be/www.samentegenarmoede.be


Type natura sponsoring 

U mag ons ook ondersteunen door ons te voorzien van producten of diensten die 

nodig zijn om dit wandelevent ‘Walk with me, walk with us’ tot een succes te 
maken. Denk aan de goodiebags: een flesje/blikje lekkere drank (geen alcohol)? 

Een koek? Een busje zonnecrème? Of trakteer onze vrijwilligers op een 
ontspannend etentje? Een bos bloemen? Een doos chocolaatjes? Uw product zal 

allicht creatieve mogelijkheden bieden. Is uw product milieuvriendelijk of 
duurzaam? Dan zijn we alvast extra geïnteresseerd. Contacteer ons om er samen 
een win-win van te maken! 

Will you walk with us? 
Er zijn nog heel wat mogelijkheden om Welzijnszorg te steunen in de strijd die 

we samen tegen armoede voeren. Wilt u als bedrijf graag zelf een actie 

opzetten? Neem contact met ons op, wij denken graag met u mee. 

 

Contactgegevens 

Helen Blow, Campagne & Communicatie Verantwoordelijke 
0473 56 02 71 of 02 548 26 73 

Helen.blow@welzijnszorg.be 

 

Lieselot Hemeryck, Verantwoordelijke Regionale Werkingen  
0485 91 49 61 

Lieselot.hemeryck@welzijnszorg.be  

 

Jan Demuynck, Regio-medewerker West-Vlaanderen 

Sint-Jorisstraat 13, 8800 Roeselare  

0491 22 70 42 of 051 26 08 04 

Jan.demuynck@welzijnszorg.be  

 

Website:www.welzijnszorg.be of www.samentegenarmoede.be  

mailto:Helen.blow@welzijnszorg.be
mailto:Lieselot.hemeryck@welzijnszorg.be
mailto:Jan.demuynck@welzijnszorg.be
http://www.welzijnszorg.be/
http://www.samentegenarmoede.be/

