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Wat doet Welzijnszorg? 

Armoede uitsluiten vanuit vaststelling dat mensen in armoede hun sociale 
basisrechten niet kunnen uitoefenen. 

 
Meer dan 50 jaar armoede bestrijden in eigen land: 

• Politiek werk: structureel, geen caritas 

• Projecten: ondersteuning lokale armoede-initiatieven 

• Educatie: sensibilisering en vorming 

• Onderwijs: ontwikkelen materiaal voor basis- en secundair onderwijs 

• Fondsenwerving: lokale acties (bijv. Soep op de stoep) 

• Campagne: jaarlijks thema 

 



Aanbevelingen: Hoe goed 
wonen betaalbaar  maken?  

• Meer sociale woningen: 100.000 in Vlaanderen, 10.000 in Brussel 

• Kwaliteit verbeteren: Inzetten op renovaties (per wijk, via rollend fonds en 
premies) & wooninspectie versterken 

• Privaat huren betaalbaar maken: Huurtoelages & prijscontroles 

• Alternatieve woonvormen stimuleren: Erkennen, financieel steunen & 
oplossingen voor statuut ‘samenwonende’ 

• Participatie aan het woonbeleid 

 



 

 



De 3 o’s 
Online  

Offline  

Outdoor 



Outdoor: WANDELING 



Armoedewandeling 

• Een doe-het-zelf-pakket voor jouw buurt met uitgewerkt draaiboek  

• tips & tricks per stopplaats 

• de campagneaffiches van Welzijnszorg 

• de levensdomeinen van het armoedeweb 

• En gevarieerde opdrachten 

• Vraag jouw pakket aan via  
wandelingen@welzijnszorg.be  

 

mailto:wandelingen@welzijnszorg.be


Inhoud doe-het-zelfpakket 
wandelingen 
• 1 draaiboek  

• 20 affiches op A3-formaat 

• 10 uitgewerkte fiches per levensdomein 

• 1 armoedeweb op A3-formaat 

• 1 blanco wegwijzer 

• 30 bingokaarten  voor evaluatie 
 

Materiaal te downloaden via de website 

 



Praktisch  

• Aanvragen via wandelingen@welzijnszorg.be 

• Prijs: gratis  
• Tip: organiseer een fondsenwervende actie.  

• Ondersteuning regiomedewerker: €75 
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Hoe coronaveilig organiseren?  

• Bubbelwandeling (QR-codes) 

• Zittende wandeling 

• Draaiboek Corona  

 



Offline: QUIZ 



Quiz 

• Avondvullende quiz 

• Thema’s armoede en wonen 

• Zes ronden van tien vragen 

• Puzzelrondes en rode draad 

• Draaiboek, handleiding voor de presentatie en PowerPoint 

• Aanvragen via info@welzijnszorg.be 

• Je ontvangt het pakket via WeTransfer 
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Quizreglement  

• Max 6 personen per ploeg 

• Geen gebruik van gsm / encyclopedie 

• Enkel achternaam 

• De jury heeft altijd gelijk 

• Vergeet je ploegnaam en -nummer niet 

• Afgeven wanneer dit gezegd wordt 



Opbouw quiz 

• 6 rondes met 10 vragen 

• + 1 bonusvraag : 10 punten  
 Per ronde één tip en steeds 1 punt minder 
 Maar één kans! 

• Fotoronde  

• Pauze na 3 rondes 

 



Online: FILM RABOT 



Film Rabot 



Film Rabot: online vertoning 

• Aanvraag via info@welzijnszorg.be  

• Je krijgt via WeTransfer een introductiefilmpje en een handleiding voor de 
nabespreking 

• De onlinefilm vraag je aan via info@dalton.be: kostprijs €50 
• Op de dag van de vertoning krijg je toegang tot de film op de website van 

Dalton 
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Film Rabot: online vertoning 

Praktische tips: 

• Laat deelnemers zich vooraf inschrijven.  

• Stuur de zoomlink door naar de ingeschrevenen. 

• Stream de inleiding en de film naar de deelnemers. 

• Maak gebruik van de nabesprekingstips.  

 

Graag terugkoppeling aan kris.dom@welzijnszorg.be 

 

mailto:kris.dom@welzijnszorg.be


Film Rabot: OFFLINE vertoning 

• Neem contact op met jouw regiomedewerker: www.welzijnszorg.be/contact 

http://www.welzijnszorg.be/contact


Andere inhoudelijke modellen 



Andere inhoudelijke modellen 

• Armoedevorming op maat: neem contact op met je regiomedewerker 
(www.welzijnzorg.be/contact) 

• Inleefweek: ervaar aan de lijve hoe het voelt om in armoede te leven.  
• Ga de uitdaging aan om één week rond te komen met een budget van iemand 

die in armoede leeft: €60 voor een volwassen persoon en €20 euro voor een 
kind. (www.welzijnszorg.be/inleefweek) 

 

http://www.welzijnzorg.be/contact
http://www.welzijnszorg.be/inleefweek

