
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 Atelier Solidair. Op die dag plakken we 

alle solidariteitsaffiches op een grote online 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 

 
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 … 
 een gratis digitaal programma voor een virtuele collage, tekening, … zoals 

bijvoorbeeld Canva  

 
Opwarmers 

 
 Waarom blijft bij jou een affiche hangen? Wat was de boodschap? Wat was het 

gebruikte beeld?  

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

http://www.welzijnszorg.be/atelier-solidair
https://www.canva.com/q/pro/?v=13&country=eu&utm_source=google_sem&utm_medium=cpc&utm_campaign=REV_EMEA_EN_CanvaPro_Branded_Tier1_Core_EM&utm_term=REV_EMEA_EN_CanvaPro_Branded_Tier1_Canva_EM&gclsrc=aw.ds&&gclid=Cj0KCQjwhZr1BRCLARIsALjRVQO4zgslFmJcL8aYAnTyb-fxZlBtSnIKh9G-HukJtRxBOODMfueQFoAaAjhDEALw_wcB&gclsrc=aw.ds


Aan de slag met solidariteit! 

 
Volgende vragen kunnen je helpen je boodschap op je affiche scherp te stellen: 

 
 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! 

 
Indien je de mogelijkheid hebt om jouw kunstwerk op een veilige manier te 

posten, voor 4 mei: rol jouw affiche liever op, dan ze te plooien. 

 

Je kan ze versturen naar volgend adres: 

 

Sylvester Productions - tav Welzijnszorg 

Dijkstraat 44 

B-3150 Haacht 

  

Indien je een digitaal kunstwerkje maakt, of liever een foto van je affiche doorstuurt: 

zorg voor een portret (staand) of landscape (liggend) beeld in goede kwaliteit. Je kan 

deze versturen naar info@welzijnszorg.be voor 20 mei. 

 

Vermeld je gegevens op de achterzijde van je kunstwerk, of in jouw mailtje: naam, 

leeftijd, postadres en e-mailadres.  

mailto:info@welzijnszorg.be

