
Allemaal digitaal?!

INFOSESSIE WAT KAN IK DOEN?



Wat kan je doen?

Inhoudelijk



Campagne voeren
• Informeer jezelf en

anderen. Lees de 
campagnetekst of 
het dossier

• Hang een affiche
op. Extra grote,  A3 
en A4

• Doe mee met de 
postkaartenactie

https://welzijnszorg.be/sites/default/files/inline-files/20220707_C-3-campagnetekst-27058-130351.pdf
https://welzijnszorg.be/webshop/dossier-allemaal-digitaal
https://welzijnszorg.be/webshop/reuzeaffiche-nr-4
https://welzijnszorg.be/webshop/postkaarten-campagne-2022-10-nr-44


Inhoudelijke modellen

• Inleefweek en inleefatelier

• Campagnefilm

• Armoedewandeling

• Webinar op woensdag

• Basisvorming

• Spel weg uit dat web

• Quiz

• Film Rabot

• Onderwijsmaterialen

• Bundeling met teksten en modellen voor 

bezinning en animatie



Campagnefilm

• Introfilmpje met Ellen

• Bonangana

• Mama Bolingo

• Link in de kabel

• Ûze Plekke

• Zorgen voor mama

https://www.youtube.com/watch?v=PziAq0uSSoM&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=NFqEh35fyfs
https://www.youtube.com/watch?v=-LTx1nAFNO8&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=ypwrKCLzjZI&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=p1XxSjmIqsE
https://www.vrt.be/vrtnu/a-z/zorgen-voor-mama/1/#afleveringen


Inleefweek

Spelregels

Intake

Onverwachte gebeurtenissen/dilemmas

Ervaringdseskundige

Facebookgroep

Aanvragen bij info@welzijnszorg.be

Slot

mailto:info@welzijnszorg.be


Inleefatelier: Iedereen 
gelijk in de wijk

In Hasselt

Verhalen van buurbewoners

Décor ‘Achter de muren’

Voor volwassenen

Begeleid door ervaringsdeskundige en

educatieve medewerker

2u 

Welzijnszorg.be/wat-kan-je-doen/inhoudelijk-

aanbod



Armoedewandeling

Pakket geprint materiaal

Handleiding

Tips & Tricks

Je bepaalt zelf hoe moeilijk of fun je het maakt

Mail naar: wandeling@welzijnszorg.be



Armoedequiz

Avondvullend programma

Campagnegebonden

Zes ronden van tien vragen

Puzzelronde

Rode draad

Presentatiehandleiding en powerpoint

Draaiboek

Aanvragen bij info@welzijnszorg.be



Wat kan je doen?

Fondsenwervende acties



Soep op de stoep

• Registreer je actie

• Ontvang het promopakket

• Maak reclame

• Maak soep

• Verkoop soep

• Stort de opbrengst

https://www.youtube.com/watch?v=4kahrK0x6x4&t=1s


Bezet de stoep van jouw 
Kringwinkel

Op zaterdag 17 december maken heel wat 

Kringwinkels hun stoep vrij voor jouw actie! 

Interesse? Neem contact op 

met info@welzijnszorg.be

mailto:joke.dhooghe@welzijnszorg.be
mailto:%20info@welzijnszorg.be


Zet je benen in

• Ik doe mee! Onlineplatform

• Sponsorpagina opzetten

• Loop 

• Info & tips

https://welzijnszorg.be/acties/zet-je-benen-in


Eigen actie

Zet je talenten in!

Maak, bak, doe…

Zamel geld in via platform

Deel via sociale media



Inzamelingsactie

• Jubilea

• Geboortelijst

• Bloemen noch kransen

• Profiel aanmaken

• Actiepagina

• Mailtje met uitlegfilmpje volgt

https://samentegenarmoede.koalect.com/nl-NL/campaigns


Goedgemutste
breicampagne = 
afgelopen! 

DANK aan alle 
brei(st)ers



Vragen?

https://welzijnszorg.be/

wat-kan-je-doen en de 

regiomedewerker

https://welzijnszorg.be/wat-kan-je-doen


Huidevettersstraat 165

1000 Brussel

02 502 55 75

info@welzijnszorg.be

welzijnszorg.be


