“1 op 7 haalt de meet niet”
jaarverslag 2017

Maak even kennis

Welzijnszorg droomt van een wereld
zonder armoede en sociale uitsluiting.
Solidariteit is hiervoor de sleutel. De weg is
lastig en lang, maar elke stap vooruit, hoe
klein ook, is een stap in de goede richting. Een
stap waarop we verder kunnen bouwen.
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Armoede is een
maatschappelijk
probleem en geen probleem van individuen. Er
is nood aan een benadering
die het probleem bij de
wortel aanpakt. Armoede
bestrijding moet gaan om
structurele aanpassingen,
duurzame oplossingen en
het blijven kiezen voor de
meest kwetsbaren in onze
samenleving.

Wie deed wat in 2017?

Mensen in armoede
hebben recht op
kansen om zichzelf te
ontplooien. Ze willen hun
talenten, mogelijkheden en
dromen inzetten om een
zinvolle invulling te geven
aan hun leven.
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De uitdaging
is groot,
onze inzet
ook. Als
ieder zijn
verantwoordelijkheid
neemt,
moeten we
een verschil
kunnen
maken.

Koen Trappeniers
Directeur
Welzijnszorg/
Samen Tegen
Armoede

Voorwoord

Regionale Initiatieven

We blikken tevreden terug op de campagne ‘1 op 7
haalt de meet niet’. Het was op verschillende vlak
ken een geslaagde campagne. U leest er alles over in
dit jaarverslag.
Maar onze verontwaardiging is er niet kleiner op
geworden: armoede in Vlaanderen en Brussel blijft
een belangrijke oorzaak van uitsluiting. Toch zijn
we hoopvol. Want we ontmoeten dagelijks mensen
die zich verzetten tegen de groeiende ongelijkheid
en zich inzetten voor een meer solidaire en recht
vaardige samenleving.
De uitdaging is groot, onze inzet ook. Als ieder
zijn verantwoordelijkheid neemt, moeten we een
verschil kunnen maken. Een wezenlijk verschil. Zo
ervaren mensen die in armoede leven dat ze er wél
mogen zijn. En niet – zoals ze bijna dagelijks voe
len – dat ze niets zijn, dat ze niemand zijn. Voor dat
wél-zijn willen wij zorgen.
Maar deze opdracht kunnen we met onze organi
satie niet alleen aan. Daarom leggen we ons ei ook
in andermans nest. En dan hebben we het niet en
kel over het nest van de politici. Ook een leerkracht
die voor de klas staat, een vereniging, een jeugd
beweging, een bedrijf, een parochie, een vrijwilliger
kan een steentje bijdragen. We geloven in Samen
tegen armoede.
Wellicht levert u al op de één of de andere wijze
een bijdrage aan de strijd tegen armoede en sociale
uitsluiting. Maar we weten ook dat er nog veel men
sen niet overtuigd zijn van het belang om in onze
samenleving de oorzaken van sociale uitsluiting
aan te pakken. Ook dat zien we als uitdaging:
zoeken naar bondgenoten en medestanders.
Daarom zullen we niet enkel het onrecht
tonen, maar ook de inzet van mensen
die er zich tegen verzetten. Een ver
haal dat moet gehoord worden
in alle hoeken van Vlaanderen
en Brussel, een verhaal dat u
kunt verder vertellen.

Jaarlijks,
wekelijks,
dagelijks… zetten
duizenden mensen
zich samen met
Welzijnszorg
in voor de strijd
tegen armoede.
Die mensen
vormen en
kleuren ons
werk. Dagelijks
worden wij
geconfronteerd
met verhalen
van mensen die
op hun manier
Welzijnszorg
en Samen tegen
armoede leven
geven.

‘Niet Met Grote Woorden’:
theaterstuk
“Armoede? Ik snap dat
niet. Is dat niet gewoon
uw eigen schuld?”
“Ik heb heel mijn leven
gewerkt. Is het dan
mijn schuld dat ik ziek
word en mijn facturen
niet meer kan betalen?”
“Zet je en drink een
tas koffie. Vertel eens,
kunnen we iets voor je
doen?”
Om de kloof van onwe
tendheid te overbruggen,
maakten regisseurs Maya
en Jitse deze rake voorstel
ling. Over eenzaamheid en

Startmoment van de
Campagne in Brussel:
Debat rond het
armoedebeleid
Oktober 2017
Moderator debat Manu
Aerden, voormalig direc
teur Samenlevingsopbouw:
“In Brussel kunnen we
eigenlijk niet fier zijn op
ons armoedebeleid. We zijn
de derde rijkste regio van
Europa en toch leven
2 op 5 kinderen in
armoede!”

Brigitte De Pauw (CD&V
Jette), OCMW-voorzitster
& voorzitster Brusselse
Huisvestings
maatschap
pij: “Het
verontrust
me dat we
meer aanvragen
voor aanvullende
steun krijgen in het
OCMW, omdat mensen hun
elektriciteit en water niet
meer kunnen betalen.”
Elke Roex (Sp.A Ander
lecht), schepen van Onder
wijs & Cultuur: “Onderwijs
is de belangrijkste stap om
uit de armoede te geraken.”
Annalisa Gadaleta (Groen),
schepen voor Nederlands
talige aangelegenheden,
Leefmilieu & Energie:
“Cijfers zijn belangrijk
voor het beleid, maar ik
denk aan concrete mensen. Wat
beleven zij? Wat is
de binnenkant van
hun leven?”

Abdijentocht

Inleefweek Armoede

Donderdag 25 mei 2017
(Hemelvaartsdag)

Organisatie: jong kwb Kessel-Lo
Deelname: 15 gezinnen
Begin februari 2018

31 wandelaars zetten hun
benen in tijdens de 16 km
van Tongerlo naar Aver
bode. Samen verzamelen
ze € 3875 in voor Samen
tegen armoede.

vriendschap. Over armoede
en rijkdom. Over wat (g)een
thuis is. Door mensen die

spreken vanuit hun eigen
ervaring.
Deze sociaal-artistieke
voorstelling biedt op een
krachtige manier een inkijk
op armoede en de oorzaken
ervan.
Vertrekpunt zijn de
verhalen en getuigenissen
van de deelnemers. Zij gaan
met al hun talenten aan de
slag om een stem te geven
aan de binnenkant van
armoede. Het resultaat is
ontroererend, authentiek
en inspirerend.
Niet Met Grote Woorden
kende op 2 februari een
schitterende bekroning
bij De Vieze Gasten. De
middagvertoning voor per
soneel van Stad en ocmw
Gent en vooral de uitver
kochte avondvoorstelling
werden door het publiek
zeer gunstig onthaald.
De podiumsterren Daan,
David, Denise, Jacqueline, Jetti, José, Leon en
Viviane, en hun begeleiders
Maya en Jitse realiseerden
voluit hun bedoelingen. Ze
maakten armoede tot een
bespreekbaar thema aan de
hand van het levensverhaal
van de acteurs en met de
inzet van ieders talenten.
Kras is fier op deze reali
satie.

Putteke Winter
1 december 2017
Gavers Harelbeke
Ondanks het koude weer
kwamen heel wat bezoe
kers opdagen voor een
sfeervolle wandeling. Na
dien konden ze opwarmen
met een beker heerlijke
pompoensoep.
De avond bracht een mooi
bedrag van € 567,10 op ten
voordele van Samen tegen
armoede!

Goedgemutste
Breicampagne
We geven er een lap op
van 5000!
Welkom in de Welzijnsschakel Pelterhoekje in
Overpelt.
Vanaf het moment dat
je binnenkomt ruik je de
koffie en warme choco

Educatie
“Tegenwind”
(31 augustus – 26 november 2017, Caermersklooster
Gent), samenwerking
met KADOC en Provincie
Oost-Vlaanderen

De mensen die het
dichtst bij onze vrijwil
ligers staan, zijn onze
regiomedewerkers.
Zij zijn het eerste
aanspreekpunt en het
gezicht van Welzijns
zorg en Samen Tegen
Armoede.

Rol Welzijnszorg : inzet
focusgroep Mensen in
armoede.
In 2017 was hun inzet volle
dig gericht op de afronding
van het kadoc-project
Armoede in België van
1830 — nu waarbij we
al sinds 2012 als partner
optreden. Het resultaat, de
tentoonstelling Tegenwind
in Gent (31/8 – 26/11 2017),
telde bijna 7000 bezoekers,
waaronder 90 groepen die
de tentoonstelling met een
gids bezochten. 39 groe
pen tekenden in voor een
nagesprek met één van
de ervaringsdeskundigen
uit onze groep. We boden
deze tentoonstelling ook
aan via het fonds Vrijetijds
participatie. De cijfers over
de respons hebben we nog
niet, maar zij toonden zich
alvast heel tevreden.
Het boek over de tentoon
stelling, een uitgave van
kadoc, zal ten vroegste in
2020 verschijnen.

Inleefweken

melk, voel je de warmte
en zie je de gezelligheid.
Twee dames vallen ons op.
Ze zitten knus bij elkaar en
hebben priemen voor hen
liggen. We hebben onze
helden gevonden: Annie en
Lisette.
Zij zijn het die maar liefst
5000 mutsjes breiden met
hun tweetjes.

We hebben in 2017 sterk in
gezet op het uitwerken en
het aanbieden van het mo
del Inleefweek, waarvoor
we een begeleidingsmodel
en een materialenbox
voorzien die we als pakket
aanbieden. In de box zit
ook het boek Over (het)
leven (Acco) van Anneleen
Stollman, Wendy Valijs
en Wouter Medaer, die dit
boek maakten na hun deel
name aan een inleefweek
in Limburg. Dit inleefboek
versterkt het model en kan
ook als aparte methodiek
worden ingezet.
Het begeleidingsmodel
voor de inleefweek voorziet
o.m. in een gezamenlijk
startmoment met een
intakegesprek dat de
ervaring van mensen in ar
moede in de hulpverlening
weerspiegelt, dagelijkse
(online) updates met onver
wachte gebeurtenissen en
een afsluitmoment waarop
ervaringsdeskundigen in de
armoede de ervaringen van
de deelnemers duiden.
Via zo’n inleefweek,
die wel wat engagement
vraagt van de deelnemers,
willen we de gevoeligheid
en het begrip voor mensen
in armoede aanscherpen.
Onze inleefweek is geen
vrijblijvend educatief
model voor doe-het-zelvers.

In hogeschool pxl vonden
twee inleefweken voor
studenten plaats.
Met kwb zijn de nodige
afspraken gemaakt over de
opname in hun jaaraanbod.
Met een train de trainer
module rusten we hun
mensen toe om dit model
bij de eigen groepen te
begeleiden.

Trajecten
De begeleiding houden
we in eigen hand, met een
doelgroepgerichte aanpak
voor lokale besturen en
sociaal-cultureel midden
veld. Er vond onder andere
een inleefweek plaats voor
Welzijnszorg Kempen,
een samenwerkingsver
band van 27 ocmw’s in de
Kempen. 13 voorzitters van
ocmw’s en hun gezinnen
namen deel. Omdat deze
inleefweek plaatsvond
rond 17 oktober (Internationale dag van verzet
tegen extreme armoede)
was er heel wat persbe
langstelling voor, o.a. van
het jeugdjournaal Karrewiet. Maar ook de ocmw’s
van Meeuwen-Gruitrode,
Heusden-Zolder, Staden,
Begijnendijk en Blan
kenberge organiseerden
een inleefweek. Blogs
van deelnemende politici
haalden vlot de kranten.

Na de langdurige afwezig
heid wegens ziekte van de
educatieverantwoordelijke,
hebben we met een nieuw
educatief team nog 2 ‘orga
nisatiebrede’ trajecten op
maat (kvg en lokaal bestuur
Drogenbos) kunnen uitvoe
ren. Het gezamenlijk opstel
len van bruikbare beleids
aanbevelingen is onderdeel
van deze trajecten.

Losse vormings
momenten
In de registratie: 37 vor
mingsmomenten, vooral
voor middenveld en onder
wijsactoren.
Het aanbod van Wel
zijnszorg wordt vooral
ingezet in (hoger) onder
wijs, beroepsopleiding en
navorming. Inzicht in ar
moede en politieke thema’s
zoals de inkanteling van
het ocmw in de gemeente
primeren.

Campagne 2017

“1 op 7 haalt de meet niet”
Vandaag halen 1.700.000 Belgen de
meet niet. Hun inkomen is te klein.
Deze maand. Volgende maand.
Met onze campagne ‘1 op 7 haalt de
meet niet’ maakte Samen tegen
armoede werk van een leefbaar
inkomen voor iedereen. Door
mensen een veel te laag inkomen
te geven of hen tot veel te hoge
vaste kosten te dwingen, stijgt de
armoede.

“Er is één ding
waar ik ontzettend
bang voor ben en
dat is terug honger
moeten lijden. Ik
zal nooit besparen
op voedsel. Ik kijk
wel uit wat ik
koop, maar honger
wil ik niet meer
hebben.”
Caro, 52 jaar

Een leefbaar inkomen geeft mensen
de kans om de toekomst te plannen
en stappen te ondernemen om uit de
armoede te ontsnappen. Hoe zuinig
mensen in armoede ook leven, ze
stellen telkens opnieuw vast dat er
op het einde van hun budget nog
maand over is. We ontnemen hen
een belangrijke hefboom om uit
armoede te ontsnappen.
Lancering
campagne 2017
28 november 2017
Sven Nys Cycling Center,
Tremelo
Marc Justaert, voorzitter
Welzijnszorg: “Al jaren zijn
beleidsmakers het er over
eens dat het toekennen
van uitkeringen onder de
armoedegrens niet menswaardig is. Vele regeringsbeloftes en kleine ingrepen
ten spijt hebben we nog niet
veel vooruitgang geboekt.”

Slotmoment
campagne 2017
7 februari 2018
Beursgebouw,
Brussel
Marc Justaert, voorzitter
Welzijnszorg: “De vraag
is niet of deze regering de
uitkeringen kan verhogen
tot de Europese armoede
drempel, de vraag is of
deze regering het zal doen.
Welzijnszorg eist hiervoor
1 miljard deze legislatuur.”

Politiek
Over de cijfers en
campagnevoeren
2017 startte met een Vlaam
se minister van Armoede
bestrijding die een pluim
op eigen hoed stak omwille
van zogenaamd dalende
armoedecijfers. Wel
zijnszorg reageerde met
een reality check voor de
minister. De armoedecijfers
blijven helaas stabiel over
de jaren. Daarom opnieuw
een 1 op 7-campagne. 1 op
7 Belgen haalt nog steeds
de meet niet. Ze hebben
een te laag inkomen. De
meeste uitkeringen en ver
vangingsinkomens liggen
nog steeds (ver) onder de
armoedegrens. De eis naar
de politiek was dan ook
duidelijk: regering, maak je
belofte waar en trek de uit
keringen eindelijk eens op.
Op ons startmoment van de
campagne vulden we aan
dat het optrekken van de
uitkeringen een keuze is en
betaalbaar kan zijn. Bij het
afsluiten van de campagne
nodigden we nogmaals alle
bevoegde ministers uit om
werk te maken van het ver
hogen van de uitkeringen.
Veel begrip en sympathie
voor onze boodschap, he
laas weinig engagementen.
Welzijnszorg zal dus op
deze nagel blijven kloppen.
[Lancering van de campag
ne werd gecoverd door vrt
(tv & radio), Het Nieuws
blad, Metro, robtv, Kerknet,
DeWereldMorgen…]

Overleg en inspraak
In 2017 ging Welzijns
zorg samen met de andere
armoedebestrijdingsorga
nisaties in overleg over de
evaluatie van het Vlaamse
armoededecreet. Heel wat
verbeterpunten werden op
tafel gelegd. Het is afwach
ten of de suggesties worden
meegenomen.

Onderwijs
Welzijnszorg werkte
actief mee aan de armoede
toets van de hervorming
van de kinderbijslag in
Vlaanderen. De armoede
toets toonde aan dat de her
vorming het armoederisico
bij kinderen onvoldoende
aanpakt.

Actief binnen
partnerschappen
Decenniumdoelen maakte
in 2017 een balans op van
10 armoedebarometers en
moest vaststellen dat het
een decennium van armoe
dig beleid was.
Het voorbereidende werk
voor het Alternatief Rapport van de Belgische ngo’s
over de toepassing van het
kinderrechtenverdrag werd
in 2017 gedaan door de Kin
derrechtencoalitie Vlaan
deren waar Welzijnszorg
deel van uitmaakt.

Inspelen op de actualiteit
Naast structurele armoede
bestrijding zelf op de agen
da zetten, moet Welzijns
zorg vaak ook reageren en
inspelen op het nieuws van
de dag. In 2017 schreven we
opiniestukken en onder
tekenden we open brieven
over zeer uiteenlopende
thema’s:
− Voedselhulp
− Huurmarkt
− Duurdere identiteitskaart
in Brussel
− Hervorming van de
pensioenen/Armoede bij
ouderen
− Armoedebestrijding
− Het systeem van onbelast
bijverdien-‘vrijetijds
werk’
− Wijkgezondsheidscentra
−…
[Deze opiniestukken
verschenen in Knack,
De Standaard, Gazet van
Antwerpen, De Morgen,
Kerknet.be]

45 secundaire scholen kregen in het school
jaar 2017-’18 een traject aangeboden rond
het uitbouwen van een kosten- en armoede
beleid op school. Het project ‘Samen tegen
onbetaalde schoolfacturen’ (stos) wordt
mee gefinancierd door Welzijnszorg.
Het College Ten Doorn was
één van de scholen die
deelnam. Annick Willems,
algemeen directeur van
de school, en Catherine
Cobert, zorgcoördinator
middenschool (1ste graad)
vertellen over hun erva
ringen.
Annick Willems: In het
begin waren we niet
geselecteerd — initieel
konden er maar 30 scholen
deelnemen. We hebben
toen een extra motivatie
geschreven met de vraag of
we toch niet konden deel
nemen. Gelukkig besliste
het ministerie om nog eens
15 scholen te selecteren.
Tot onze grote vreugde was
onze school daarbij!
Catherine Cobert: De bege
leiding uit stos was nuttig
om het proces op gang te
brengen. We zijn het traject
gestart met het maken van
de schoolfoto. Daarnaast
hebben we een werkgroep
samengesteld met o.a.
externe partners en ouders.
We zijn er in geslaagd om
de juiste mensen samen
te brengen en een geën
gageerd team te vormen.
Vanuit de schoolfoto kozen
we een aantal doelstellin
gen om aan te werken.
Annick Willems: Het was
fijn dat we als school de
vrijheid hadden om op
basis van de schoolfoto
zelf onze doelstellingen te

bepalen, met name sensibilisering armoedethematiek
en kostenbeleid. Op de
personeelsvergadering
maakten we ruimte voor de
lancering van het project.
Die miste zijn doel niet. We
zagen dat het thema leefde
in de leraarskamer.
Catherine Cobert: We
hebben op de volgende
personeelsvergadering het
thema terug op de agenda
gezet. Dat gaf het personeel
het signaal dat we verder
wilden blijven werken rond
het thema armoede. De
getuigenis van de ervarings
deskundige Rudi heeft toen
vele ogen geopend.
Annick Willems: We
hebben ondertussen al een
aantal initiatieven geno
men. We hebben een brief
opgemaakt voor alle ouders
met info over de

Projecten
Prijs Armoede Uitsluiten 2017

kosten en betalingen op
school, de studietoelages,
de terugvordering van geld
bij mutualiteiten,… Het
Sociaal Huis verleent deze
zomer zijn medewerking bij
onze inschrijvingen.
Catherine Cobert: We
gaan op elke schoolfactuur
vermelden bij wie ouders
terecht kunnen als ze beta
lingsmoeilijkheden hebben.
De financiële dienst heeft
een werkgroep ‘meerdaagse
uitstappen’ opgericht om
de kosten te bekijken en
eventueel spaarplannen
mogelijk te maken.
Annick Willems: Ook de
ouderraad is betrokken. Zij
bekijken mee of de werk
boeken en it-pakketten vol
doende worden gebruikt.
Catherine Cobert: Volgend
jaar gaan we de vakgroepen
een enquête laten invullen
om te kijken of de kosten
per vak nog naar omlaag
kunnen. Dit uiteraard
zonder aan ons pedagogisch
project te raken.
Annick Willems: We zijn er
nog lang niet! De werk
groep moet ook na dit jaar
zeker aanblijven. Het is
onze doelstelling om nog
meer de reflex te krijgen
dat niet iedereen thuis
dezelfde kansen heeft. Ook
met de externe partners
willen we blijven samen
werken. Dit zien we als de
grootste meerwaarde van
het project. We denken
vaak dat we alle problemen
als school zelf moeten
aanpakken maar nu kunnen
we samenwerken en hulp
vragen aan wijkcentrum De
Kring en het Sociaal Huis
(ocmw), of als het moet de
mensen doorverwijzen.

Wonen voor precaire doel
groepen: die inzet is een
prijs waard!
Deze eerste Prijs voor
‘wonen’ leverde ons 33 kan
didaatstellingen op: een
geweldig aantal!
Het bewijst dat wonen
een prangend probleem
blijft voor mensen in
armoede, en al helemaal
voor de meest kwetsbaren
onder hen: thuislozen,
tienermoeders en alleen
staande ouders, mensen
zonder wettig verblijf,
woonwagenbewoners,…
Het bewijst ook dat velen
heel creatief nadenken over
oplossingen: hoe een aan
gepaste woning voorzien,
hoe het geld en de midde
len vinden om kwaliteitsvol
te wonen, enz.
Een achtkoppige jury
(7 externe deskundigen)
bekroonde uit die 33 kandi
daatstellingen 8 organisa
ties met een nominatie.
Vervolgens duidde de jury
onder hen de laureaat aan:
Infirmiers de rue/Straatverplegers vzw.

Met ‘Housing Fast’
bekronen we de inspan
ningen van Infirmiers de
rue/Straatverplegers om
langdurig daklozen in
Brussel zo snel als kan
terug een stabiel on
derdak te bezorgen.
Deze mensen krijgen
immers zelden een
plek in andere huisves
tingsprogramma’s.
Infirmiers de rue/Straat
verplegers wil hen een
snelle woonoplossing
en begeleiding zo
lang als nodig kun
nen bieden. Sinds
2016 hebben
ze daarvoor
zelfs een
huisvester
in dienst.

Op 24 juni kregen ze voor
dit project onze 18e Prijs
Armoede Uitsluiten uit
handen van minister Jo
Vandeurzen.

Financiële resultaten / Kosten
In totaal € 2.921.619

Directe kosten
educatieve werking:
€ 887.247 (31%)

Communicatie
kosten:
€ 72.721 (2%)
Algemene kosten:
€ 242.840 (8%)
Kosten
politiek werk:
€ 120.157 (4%)

Totaalkost projecten:
€ 1.288.032 (44%)

Kosten fondsen
werving:
€ 310.622 (11%)

Lokale armoedebestrijders kregen uw steun
Het ondersteunen van
armoedeprojecten is voor
Welzijnszorg meer dan
alleen geld geven: het is
samenwerken en een stem
geven.
We zetten in op een
wederzijdse versterking:
de verhalen en ervaringen
van de armoedeprojecten
voeden de campagnes en
het politieke werk van
Welzijnszorg. Tegelijkertijd bieden we aan deze

Adviestoelagen

organisaties een megafoon
om hun ervaringen en
suggesties te delen met
het beleid en een ruim
publiek.
Onze regionale projecten
commissies kregen in
2017 91 steunaanvragen,
waarvan er 68 werden
goedgekeurd. Van die 68
goedgekeurde projecten
steunen we er 40 geduren
de twee jaar.
Maar ook in 2016 ken

Welzijnszorg maakt werk van
sterke armoedebestrijders. Kleine
en middelgrote organisaties die
hun werking willen versterken en
daarvoor advies van deskundigen
inroepen, kunnen van Welzijns
zorg hiervoor een steuntje krijgen.
In 2017 vroegen vijf organisaties
een toelage aan om deskundig
advies te kunnen betalen. Vier van
hen kwamen in aanmerking.
Allemaal zoeken ze hulp bij het
uittekenen van het beleid en de
structuur van hun organisatie. Het
herstel van vertrouwen, de juiste
methodiek of financiering van de
organisatie zijn bijkomende vragen.
Het duurt soms een hele tijd voor
het proces van adviesverlening is
afgerond. Pas als alle kosten bekend
zijn, kennen we de definitieve tus
senkomst van Welzijnszorg.
In 2017 betaalden we € 3100 uit.

den onze zes regionale
projectencommissies aan
40 projecten een financiële
steun voor twee jaar toe.
Een eenvoudige rekensom
wijst dan uit dat we in 2017
108 lokale armoedebestrij
ders financieel steunden
met € 321.250!
11 van hen waren geselec
teerd om aan de campagne
‘1 op 7 haalt de meet niet’
mee te werken:

• Stroming vzw, Turnhout: inclusieve belastingondersteuning voor mensen in armoede
• Collectief Goed cvba-so, Antwerpen: project ‘verlagen van leefkosten’
• CAW (voor Stoparmoede.nu), Antwerpen: betere woonkwaliteit door betaalbaar water
• vzw Bij Ons/Chez Nous, Brussel: Chez-Ailes
• vzw D’Broej – afdeling Chicago, Molenbeek: Blut/Faucé/Shaht
• vzw Samenlevingsopbouw Brussel, Molenbeek: sociale bescherming & toereikend inkomen
• vzw Vrienden van het Huizeke, Brussel: deurwaarders aan huis

Maar ook samenwerken versterkt

• Teledienst Ninove, Ninove: vorming ook voor mensen in armoede

We stellen onze deskundigheid ook
ter beschikking aan andere fondsen
die armoedebestrijding willen
ondersteunen. Op die manier kon
den we in 2017 met drie partners
13 armoede-organisaties steunen
met € 126.500.

• vzw SOS Schulden op School, Aalst: project ‘Menswaardige inningsprocedure op school’
• De Groene Kans vzw, Diksmuide: De Groene Kans in de IJzerboomgaard
• ’t Kringske vzw, Izegem: themawerking Inkomen (ziekte -en invaliditeit)
• CAW Oost-Brabant, Leuven: de drie inloopcentra

Detail “Eigen fondsenwerving”:

Financiële resultaten / Inkomsten

Collecten:
€ 300.329 (15%)

In totaal € 3.169.248

Legaten:
€ 247.430 (12%)
(exclusief legaten direct toegevoegd aan
het eigen vermogen t.b.v. € 232.600)
Private fondsen:
€ 129.751 (7%)
Actiemodellen:
€ 127.564 (6%)
Scholen:
€ 37.021 (2%)
Sponsoring bedrijven:
€ 13.009 (1%)
Particuliere giften:
€ 1.128.627 (57%)

Eigen fondsenwerving:
€ 1.983.731 (62%)

Besteding bestemde fondsen:
€ 209.342 (7%)
(onttrekking aan bestemde
fondsen: € 247.629)

Overige inkomsten:
€ 639.629 (20%)

Subsidies:
€ 336.546 (11%)
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Fondsenwerving
Zet je benen in
• Stadsloop de Gentenaar bracht € 1551,50 op met 9 lopers
• Antwerp 10 Miles bracht € 2717 op met 6 lopers
• Hyacintenjogging bracht € 505 op met 13 lopers
• Abdijentocht bracht € 2803,50 op met 30 wandelaars/lopers
• Dwars door Brugge bracht € 1322,50 op met 28 lopers
• Dwars door Hasselt bracht € 681 op met 11 lopers
• Eindejaarscorrida bracht € 8255 euro op met 34 lopers
In totaal bracht dit €17.835,50 op met 131 lopers

Soep op de stoep
Er waren 632 Soep op de stoep-acties die in totaal € 127.000
hebben opgeleverd.

Mutsen
Er werden 119.341 goedgemutste smoothies verkocht,
goed voor een bedrag van € 14.320.

Spandoekenactie
• 420 ondertekenaars

Aantal attesten
• 9208

Nieuwe schenkers
• 1687
Het totaal van aantal attesten
en nieuwe schenkers is € 1.041.507.

