
Bouw mee aan onze 
solidariteitsmuur 

 

Welzijnszorg bestaat dit jaar 50 jaar. Dat is een halve eeuw samen met veel mensen 

armoede helpen uitsluiten. Solidariteit was steeds onze rode draad. 

50 jaar campagne voeren betekent ook 50 jaar aandacht vragen met acties, beelden, 

slogans en affiches. Onze feestaffiche maken we samen met jullie, onze medestanders. 

Onder de slogan ‘Samen solidair tegen armoede’ willen we een campagne voeren die 

niemand onberoerd laat. En daar hebben we ook jou voor nodig. Blijf niet aan de zijlijn 

staan, toon dat je solidair bent tegen armoede en maak samen met je vereniging, klas, 
organisatie of gewoon in je eentje een solidariteitsaffiche.  

Op 30 mei 2020 sluiten we ons feestjaar af met een picknick voor al onze medestanders. 

Op die dag plakken we alle solidariteitsaffiches op een grote solidariteitsmuur. Iedereen 

moet het gezien hebben. 

Je hebt het begrepen, jij en jouw affiche zijn onmisbaar die dag. We rekenen op jou.  

Met de onderstaande handleiding en tips kan je aan de slag. Alvast bedankt! 

Doel 

 Welzijnszorg leren kennen en de campagnewerking 

 Formuleren van een boodschap 

 Congruentie tussen beeld en boodschap 
 Beweging maken: samen affiches maken - lokale solidariteitsmuur – picknick  

Materiaal 

Voor de inspiratie 

 Boekje 50 affiches of de PowerPoint met 15 affiches (te vinden op 

welzijnszorg.be/webshop) 

 Affiche campagne 2019 -tijdschriften, kunstboeken, foto’s … 
 Slogans, citaten…  

Voor de creatie 

 drager (papier, textiel, plastiek, hout, karton ...) steeds in A-formaat van A5 tot 

A0 (zie afmetingen onderaan) 
  stiften, verf, houtskool, zeefdruk, collage … 

Opwarmers 

 Welke affiche zag je vandaag op weg naar hier? Wat was de boodschap? Wat was 

het gebruikte beeld? Waarom blijft bij jou een affiche hangen?  

 Kies een affiche uit de voorbije 50 campagnes. Wat trekt je aan? Wat is de 
boodschap? Welk levensdomein komt aan bod?  

  



Aan de slag met solidariteit! 

Je kan de woorden en beelden die uit de groep komen noteren op een groot blad. Dit kan 

inspirerend werken tijdens het creatieproces. De eerste brainstorm (opwarmers) kan met 

de volledige groep. Nadien kan je beslissen om mensen individueel of in kleine groepjes 
een affiche te laten maken.  Daarvoor geven we volgende vragen mee: 

Groepsvragen 

 Associatieoefening met de woorden  armoede en solidariteit, synoniemen, 

tegenstellingen, … 

 Huidige campagne affiche: Wat zie je? Wat is er goed? Klopt de boodschap met 

het beeld? Wat zou jij verbeteren? 

 Welk beeld link je aan solidariteit? 

 Scheur uit tijdschriften beelden die je linkt aan solidariteit. 

 Zoek spreuken, citaten of gezegden die voor jou solidariteit uitdrukken. 
 Solidariteit is voor mij … 

Affichetijd!  

De affiches worden op een A-Formaat gemaakt, van A5 tot A0. Vermeld zeker ook naam 

en adres (liefst op de achterzijde), neem misschien ook een foto van jouw/jullie werk 

zodat je er zelf nog een beeld hebt. Jouw affiche zal immers deel uitmaken van onze 

grote solidariteitsmuur op 30 mei op de picknick in Leuven waarop je van harte 

welkom bent. Meer info volgt op onze website: welzijnszorg.be 
 

Indien je niet naar de picknick kan komen, kan je jouw affiche steeds afgeven aan één 

van onze regionale diensten.  De contactgegevens en openingsuren van de regionale 
diensten vind je hier: welzijnszorg.be/contact 

 

De A-formaten 

 lengte breedte 

A0 1189 mm 841 mm 

A1 841 mm 594 mm 

A2 594 mm 420 mm 

A3 420 mm 297 mm 

A4 297 mm 210 mm 

 

 

https://welzijnszorg.be/contact
https://nl.wikipedia.org/wiki/A3_(papierformaat)
https://nl.wikipedia.org/wiki/A4_(papierformaat)

