maak even kennis

Onze droom is een samenleving waarin de middelen
eerlijk verdeeld zijn en iedereen kansen krijgt.
Als onafhankelijke organisatie zijn we na vijftig jaar een vaste waarde
geworden. We gaan er dan ook voluit en enthousiast voor!
We doen dat op vier manieren:

Door armoedeorganisaties
te ondersteunen.

Door campagne te voeren.

Door vorming te geven en educatief
materiaal ter beschikking te stellen.

Door politiserend en ook politiek werk.

wie deed wat in 2019?

“Omdat het onrecht dat mensen in armoedesituaties leven,
ons diep raakt, en omdat we geloven dat een rechtvaardige
samenleving mogelijk is, strijden we samen tegen armoede.”
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voorwoord

Jaarverslag
Het jaar van de cactus. Prikkelen tot solidariteit.
Dit jaarverslag beschrijft onze werking toen er nog
geen sprake was van corona en de impact op mensen in armoede en onze werking. Ondertussen zitten
wij en vooral mensen in armoede in een andere,
heel rauwe realiteit. Het jaarverslag 2020 zal er dus
wellicht anders uitzien.
Ons 50-jarig bestaan wilden we van Pinksteren ’19
tot Pinksteren ’20 vieren. Een verjaardag die we
tegelijk liever niet vierden, want armoede moest
allang opgelost zijn. Maar we planden toch een
prikkend en prikkelend feest ‘onder protest’ en met
grote dankbaarheid voor de enorme inzet van onze
vrijwilligers, bestuurders, supporters, schenkers en
personeelsleden.
Als ik nu terugblik, zal 2019 voor mij het jaar van
de cactus zijn en blijven. Prikkend en prikkelend
waagden we ons aan een groot colloquium in aanwezigheid van niemand minder dan Z.M. Koning Filip.
De koning en de vele notabelen en oud-voorzitters
en gewezen directeurs en personeelsleden stonden
vol bewondering te kijken naar de volgehouden
inspanningen van de laureaat van de twintigste Prijs
Armoede Uitsluiten.

colloquium 50 jaar welzijnszorg

We zochten een evenwicht tussen terugblikken en
vooruitkijken. Tussen vieren wat er geweest is en
blijven appelleren dat armoede een onrecht is waar
we niet omheen kunnen en waar niets feestelijks
aan is. We lieten ons inspireren door de affiches van

de voorbije vijftig jaar, die soms verrassend scherp
en radicaal hun aanklacht formuleerden. Maar we
gingen ook zelf aan de slag, samen mét mensen in
armoedesituaties, en maakten nieuwe affiches die we
– heel memorabel – afdrukten met een heuse pletwals. Samen met onze campagnepartners en medestanders kwamen we in beweging tegen armoede.
En ondertussen schreven we een beleidsplan voor de
komende jaren, want we willen als stekelige cactus
ook blijven rollen om de juiste insteken te geven
waar dat nodig is.
Solidariteit is geen gemakkelijk verhaal. Ook niet om
campagne mee te voeren. Maar we hebben met het
dossier en de hele voorbije campagne wel ons kompas weer bijgesteld. Waar we in 2018 op zoek gingen
naar onze motivatie en drijfveren, ons fundament,
trokken we nu ons huis opnieuw op met een stevig
pleidooi voor de sociale zekerheid, voor de structurele solidariteit, maar ook voor de warme verbindende solidariteit van mens tot mens, van vrijwilligers samen met mensen in armoedesituaties.
Ik wens u veel plezier met het lezen van dit verslag
over een denderend jaar. Van cactus tot pletwals, er
viel wat te beleven! Laten we dat samen volhouden
tot we armoede finaal platgewalst hebben.

KOEN TRAPPENIERS
Directeur Welzijnszorg /
Samen Tegen Armoede

educatie

Net zoals vorig jaar gaven onze educatieve
medewerkers op vraag een veertigtal algemene
armoedevormingen.
Centraal staat steeds het armoedeweb, het model
waarmee we zowel de binnenkant als de buitenkant van
armoede zichtbaar maken. Vervolgens komen de kloven
die er zijn tussen de leefwereld van mensen met en zonder
armoede en de maatschappelijke (structurele) verantwoordelijkheid voor armoede aan bod. En we staan telkens
stil bij wat de aanvragende organisatie en elk individu
afzonderlijk kan doen om dit onrecht te bestrijden.

Er vonden 16 Inleefweken Armoede plaats waaraan 175
gezinnen deelnamen. In die inleefweken gaan de deelnemende gezinnen de uitdaging aan om één week rond
te komen met een budget van iemand die in armoede
leeft. Een bijzonder ingrijpende ervaring: “Vanaf dag 1
werd duidelijk dat leven in armoede niet enkel om een
beperkt budget gaat, maar dat het ook emotioneel zwaar
te dragen is. Het remt ook sociale contacten. We hebben
zo meer ‘geleerd’ over leven in armoede dan door erover
lezen of getuigenissen te beluisteren.”
“Veel van wat ik anders als vanzelfsprekend beschouw,
werd in een ander licht geplaatst. Ik ga vanaf nu nog
minder snel oordelen. Ik wil ook durven luisteren; arme
mensen hebben ook nood aan gewone gesprekken over
‘het weer’ en dergelijke…”.
In 2019 zetten we het lopende educatieve traject met
KVG (Katholieke Vereniging Gehandicapten) verder.
Drie regio’s organiseerden sensibiliserende vormingen
(prikkelmomenten) en in het najaar was armoede het
hoofdthema in een brochure voor KVG-bestuurders.
Van het partnerschap Decenniumdoelen kregen we de
kans om een dertigtal vormingsmomenten te stofferen
voor de medewerkers en militanten van de liberale
vakbond ACLVB. In de toekomst kunnen ze zelf aan de
slag: we voorzagen hen van een train-the-trainer-pakket.
Daarvoor namen we ‘spiegelgesprekken’ op over de verschillende levensdomeinen (wonen, onderwijs,…) tussen
educatief medewerker Kris en ervaringsdeskundige/educatief medewerker Caro. Op www.komafmetarmoede.be
zijn ze te bekijken. Gebruiksklaar voor andere educatieve
initiatieven...

De deelnemers aan de vormingen beoordelen deze erg
positief. De combinatie van theoretische kaders en de realiteit van mensen in armoedesituaties aangebracht door
een medewerker- ervaringsdeskundige in de armoede,
wordt erg gesmaakt. Het daagt deelnemers uit om met een
andere bril te kijken, om uit hun eigen referentiekader te
stappen.

boekencheckdag

Een greep uit de organisaties waar we vorming gaven:
CAW Oost-Vlaanderen, gemeente Kruibeke, Christelijke
Mutualiteiten, een hele rist aan secundaire scholen in alle
netten, Welzijnsschakels, verschillende hogescholen
(Artevelde, Erasmus, Odisee, Vives…), Ferm-groepen, …

Sensibiliseren op alle niveaus
De aanschaf van schoolboeken is een belangrijk deel
van de kost van het secundair onderwijs.
Al voor het derde jaar begeleiden de collega’s van het project ‘Samen Tegen Onbetaalde Schoolfacturen’ secundaire
scholen hoe ze moeten omgaan met armoede en kostenbeheersing. Steeds vaker kregen ze signalen dat leerlingen
zonder boeken in de klas zitten. Soms zelfs het hele jaar
door. Als je die niet hebt om lessen in te studeren of huiswerk te maken, is goed presteren uiteraard moeilijk.
Het gaat vaak niet om onwil van de leerkrachten maar
om een gebrekkig schoolbeleid rond schoolboeken en
armoede. Om administratieve last te vermijden, besteden
scholen de boekenaankoop steeds vaker uit. Begrijpelijk,
maar met kwalijke gevolgen.

In 2019 speelden meer dan 25 organisaties de armoedequiz. De quiz is een avondvullend programma met
armoede als rode draad en voldoende weet-, kijk-,
luister- en doevragen. Het is de ideale manier om op een
ontspannende manier kennis te testen én te vergaren.
KWB en Ferm, beide campagnepartners 2019, tekenden
in op een tiental vertoningen van de film Rabot met de
bijhorende nabespreking.
Welzijnszorg ondersteunt ook het project ‘Op gelijke
voet’. Caro, onze collega-ervaringsdeskundige in de
armoede, stond mee aan de wieg van dit initiatief waarin
een veertigtal ervaringsdeskundigen uit verschillende
sectoren, al dan niet opgeleid, samen nadenken over
opleiding, statuut en belangenbehartiging van hun
beroepsgroep.

Het streefdoel voor elke school moet zijn dat er geen
enkele leerling in de klas zit zonder schoolboeken. Op
16 september organiseerde Samen Tegen Onbetaalde
Schoolfacturen met verschillende armoedeorganisaties,
onderwijskoepels en ouderverenigingen daarom voor het
eerst Boekencheckdag. Ze riepen leerkrachten en schoolbesturen op om in de Vlaamse en Brusselse secundaire
scholen te tellen.
57 scholen deden de boekencheck. Zij tellen samen
18.961 leerlingen, waarvan er op het moment van de
Boekencheck nog 1.015 geen boeken hadden.

regionale initiatieven

Antwerpen
ONTMOETINGSDAG INTERCULTURELE
SOLIDARITEIT

Limburg
S.O.L.I.D.A.I.R

Op 9 november 2019 stroomde het Oude Badhuis in
Antwerpen vol voor een ontmoeting tussen verschillende
culturen en religies. We brachten een 80-tal mensen op
de been om uit te wisselen over de betekenis van solidariteit in hun leefwereld. De namiddag werd afgetrapt door
een panel met imam Nordine Taouil, stadspredikant Petra
Schipper en priester Thomas Hendrikus. Het was een gezellige namiddag vol stevige babbels en fijne lekkernijen.
De vraag naar een vervolg klonk doorheen de hele zaal.

West-Vlaanderen
IEDEREEN BIJ VOOR DE STERKSTE
SOCIALE ZEKERHEID
ACV West-Vlaanderen verbond voor de Warmste Week hun
3-jarige campagne ‘Iedereen bij voor de sterkste sociale
zekerheid’ aan onze campagne ‘Samen solidair tegen
armoede’. Iedereen bij? Bij = honing. Dus verkochten ze
potjes honing ten voordele van Welzijnszorg. Dit bracht
€ 4.500 op. Met deze actie kon het ACV ineens ook hun
leden sensibiliseren over het belang van de sociale
zekerheid.

In het najaar 2019 kon je live genieten van het zangtalent
van Elvis Peeters, je laten meevoeren door het hemelse
geluid van Eva De Roovere, onderduiken in de fluisterwereld van Jonas Winterland en het enthousiasme van zanger/
presentator Brahim proeven. Een intieme voorstelling met
authentieke verhalen van de artiesten en getuigen, maken
een sfeervolle avond. Van wervelende pop tot donkere
elektronica:
“solidair zijn onze stemmen als je zingt met mij”. De combinatie van de menselijke songs en de kleurrijke projecties
maken dat je de hoopvolle boodschap die S.O.L.I.D.A.I.R uitdraagt mee naar huis neemt.
De concertreeks liep in
zes cultuurcentra doorheen
Vlaanderen: CC De Ploter
(Ternat), CC De Werf (Aalst),
30CC (Leuven), De Roma
(Antwerpen), CC De Werft
(Geel) en C-Mine (Genk).
Het afsluitende concert van
de reeks in C-mine kon rekenen op lovende reacties van het
publiek. De toeschouwers waren aangenaam verrast door
het prachtige artwork en de belichting. De boodschap van de
nummers kwam echt wel binnen. Achteraf werden heel wat
cd’s verkocht en gesigneerd door de artiesten.
Halle-Vilvoorde
HELPENDE HANDEN HALLE
Solidariteit kreeg een gezicht in Halle, met de verkiezing van
de meest solidaire handelaren en scholen tijdens ‘Helpende
Handen Halle’, op zondag 24 november.
Deze campagnenamiddag was een samenwerking tussen
Beweging.net, Open Armen, Younited, Ommekaar, CAW, AIF,
Stad Halle en de Pastorale regio Halle. Lokale solidariteit
was de rode draad. Op het programma stonden, naast die
verkiezing, ook de voorstelling van Halse armoedeorganisaties, getuigenissen van solidaire mensen en wat info over de
Welzijnszorgcampagne.

Oost Brabant
DIALOOGMOMENT SOLIDARITEIT

Oost Vlaanderen
STUDENTEN KIEZEN SOEP OP DE STOEP
ALS SOCIAAL PROJECT.

Ieders Stem Telt, zeker ook die van mensen in armoedesituaties. In aanloop naar de verkiezingen van 26 mei 2019,
gingen op 25 april mensen in armoede in dialoog met politici in Hal 5 in Leuven. 15 politici van verschillende partijen
luisterden naar de verhalen en bekommernissen van mensen in armoede en van armoedeorganisaties uit VlaamsBrabant. Daarna deelden de politici hun ervaringen met
de zaal. Dit moment vond plaats in het kader van de actie
Ieders Stem Telt, waarin ook Welzijnszorg partner is. Het
werd georganiseerd in samenwerking met De Ruimtevaart,
Groep Intro, Inloopcentra CAW Oost-Brabant, Open Armen,
(W)Arm-kracht, Erm ’n Erm en Solikoop.

De studenten van heel HoGent gingen aan de slag met Soep
op de Stoep! In kleine groepjes zetten ze hun eigen acties op.
Hierbij gebruikten ze hun creativiteit: ze gingen samenwerken
met lokale restaurants of lokale boeren, …. Maar ze hadden
ook aandacht voor de inhoud: ze gaven de voorbijgangers
een woordje uitleg over Welzijnszorg en de campagne ‘Samen
solidair tegen armoede’.
Hun soepengagement bracht € 977,87 op.

REGIOWEETJES
•

We mochten 1.104 deelnemers ontvangen op onze 8 regionale startmomenten in oktober.

•

We waren aanwezig op de startmomenten van Chiro, KWB en Ferm om de
campagne voor te stellen. Dat waren 21 startmomenten in totaal!

•

In 4 welzijnsschakelgroepen werd het woonspel gespeeld ter voorbereiding
van de campagne 2020 rond wonen.

campagne 2019

“Samen Solidair Tegen Armoede”
Welzijnszorg bestaat dit jaar 50 jaar. Dat is een
halve eeuw samen met velen werken aan armoede
uitsluiten. Solidariteit was en is onze rode draad.
We vierden ons stekelige jubileum met een goed bezocht
colloquium in de KVS met Pinksteren 2019, vijftig jaar
na de allereerste Welzijnszorgcampagne. Een prachtige
namiddag met video-interviews met oud-voorzitters en
gewezen directeurs, een prikkelend panelgesprek over de
relevantie van armoedebestrijding en Welzijnszorg vandaag, en aansluitend de uitreiking van de twintigste
Prijs Armoede Uitsluiten. Koning Filip kwam deze Prijs uitreiken, waardoor de hele namiddag een bijzonder feestelijk cachet kreeg. Wat een geweldige blijk van waardering
voor de laureaat! Voor alle genomineerden en aanwezigen
was het een namiddag om zich lang aan op te warmen.
50 jaar campagnevoeren betekent ook 50 jaar aandacht
vragen voor het onrecht dat armoede is met acties, beelden, slogans en affiches. En dus vonden we het passend
onze affiches centraal te stellen. We herbekeken die 50
affiches: Hebben ze de tand des tijds doorstaan? Zijn ze
nog actueel? Sommige blijken verrassend radicaal te zijn.
Strijdvaardig!
En zo groeide het idee om in deze jubileumcampagne
heel bijzondere affiches te maken. Met groepjes mensen
in armoedesituaties gingen we in het Industriemuseum in
Gent aan de slag om affiches te maken over solidariteit.
Kunstenaars gespecialiseerd in het snijden van lino’s
deden mee, en verwerkten de ontwerpen van de groepen
tot heuse kunstwerken. En als lanceermoment voor de
pers drukten we die affiches met een pletwals op groot
formaat doek. Maar geen campagne zonder inhoud.
Solidariteit is natuurlijk al die jaren de rode draad
geweest doorheen onze campagnes. We voeren campagne
omdat we solidair willen zijn met mensen in armoedesituaties. Tijd om ook eens scherp te krijgen wat we
daarmee precies bedoelen. Het campagnedossier diepte
het uit en legt zo een basis waarmee we weer jaren verder
kunnen, tot de solidariteit overwint en armoede finaal
uitgeroeid is. Onze bedoeling was om ons feestjaar én de
solidariteitscampagne af te sluiten met een feestelijke
Picknick Solidair met Pinksteren 2020, waar ook de affiches die groepen zelf maakten over het thema solidariteit
een plek zouden krijgen op een grote solidariteitsmuur.
Alleen stak het coronavirus stokken in de wielen en

moesten we in allerijl iets nieuws bedenken. We voerden
campagne zoals we dat al jaren doen: met enthousiaste
startmomenten, met verzorgde materialen, met de trouwe
Soep op de stoep, met de creatieve Warmste Week-acties,
met breiacties en medestanders uit allerlei geledingen.
Maar in een feestjaar moet er iets extra’s zijn. En wat voor
iets! Lennaert Maes en Andries Boone verzamelden een
rist bekende muzikanten om zich heen en maakten een
prachtige CD, S.O.L.I.D.A.I.R., met kunstige tekeningen van
Reinhart Croon. Ze gingen ermee op tournee, gaven interviews, en verspreidden de boodschap dat armoede een
onrecht is met zoveel passie dat we er zelf door ontroerd
werden.

fondsenwerving

ZET JE BENEN IN
Marjan liet haar eerste
marathon sponsoren, en
Goedele zamelde geld
in voor haar 60e verjaardag. Samen zorgden ze
voor €1.235.
De Abdijentocht bracht
€ 6.160 op met 12 wandelaars en 5 lopers.
De Eindejaarscorrida
bracht € 5.885 op met
37 lopers.
→ In totaal bracht de
inzet van al die benen
€ 13.280 op.

onderwijs

In totaal haalden we
€ 1.026.060 aan particuliere giften op, 61% van
onze inkomsten.
Dank aan allen die ons
steunden!

SOEP OP DE STOEP
Er waren 459 Soep-op-destoepacties die in totaal
€ 107.855,61 opleverden.
GOEDGEMUTSTE BREICAMPAGNE
In 2019 breiden we exxxxxxxxxxtra
lang! Er werden dus geen mutsjes
ingezameld; breng ze binnen
voor oktober 2020 en geniet van
goedgemutste smoothies vanaf
december 2020.

Nieuw voor het kleuteronderwijs:
JORDY
Ook heel wat kleuters leven in armoede. Daarom is
er naast de bekende verhalen over Robby en zijn
vrienden, ook lesmateriaal over Jordy, het kleine
broertje van Robby.
Hij staat symbool voor alle kleuters in armoede en laat je
een kijkje nemen in het dagelijkse leven van een jongen
die opgroeit in een kwetsbaar gezin. Het lesmateriaal is
opgebouwd rond een verhaal dat aansluit bij de leefwereld van kleuters. In het verhaal maak je ook kennis met
Selma en Radko, twee klasgenootjes die op hun manier te
maken krijgen met uitsluiting.
Het is belangrijk dat kleuters zich bewust worden van
wat armoede betekent en hoe armoede voor uitsluiting
kan zorgen. Zo leren ze zich inleven in deze voor velen
ongekende wereld. De kleuterschool is een ontzettend
belangrijk eerste moment om de cirkel rond armoede te
doorbreken. Een leerkracht kan het verschil maken!

DE WARMSTE WEEK
In december 2019 werden er 28 acties ten
voordele van Welzijnszorg georganiseerd en
34 plaatjes aangevraagd. Dat leverde ons
€ 18.249,90 op. We konden via De Warmste
Week ook rekenen op heel wat vrijwilligers
voor de Andere Kerstmarkt in Leuven.
AANTAL FISCALE
ATTESTEN
8.103

NIEUWE
SCHENKERS
1.195

Het Jordymateriaal is ontwikkeld in nauwe samenwerking
met de bacheloropleiding kleuteronderwijs van Odisee.
Samen Tegen Armoede wil armoede en uitsluiting
bespreekbaar maken in de hele basisschool, omdat
1 op 5 kinderen in ons land in armoede leeft.

politiek

Samenwerking en
vertegenwoordiging

Welzijnszorg nam opnieuw deel aan de voorbereidende vergaderingen voor het tweejaarlijks verslag van het Steunpunt
tot Bestrijding van Armoede, Bestaansonzekerheid en
Sociale Uitsluiting. Het thema van het verslag 2018-2019 is
duurzaamheid.

In 2019 werd een nieuwe Vlaamse Raad voor Welzijn,
Volksgezondheid en Gezin samengesteld. Welzijnszorg
neemt deel aan de vergadering van de Kamer Gezin en
Jongerenwelzijn. De opstart was er een van vergaderingen over het huishoudelijk reglement en een
planning opstellen. En werken aan de eerste adviezen!
Samen met het Netwerk Tegen Armoede en Caritas
Vlaanderen, die in de andere kamers zetelen, volgen
we de hele werking van deze adviesraad op.

VERKIEZINGEN

zingeveing

2019 was ook het jaar waarin Decenniumdoelen zijn nieuwe
doelen voorstelde om armoede de komende 10 jaar te halveren. Op 16 februari lanceerden we #Komafmetarmoede en
kozen we onze gezamenlijke prioriteiten.

50 jaar solidariteit nodigt uit om
stil te vallen en om te vieren.
Naar aanleiding van ons feestjaar vroegen we enkele
van onze oud-voorzitters en oud-directeurs om in hun
pen te kruipen. Het werden stuk voor stuk sterke teksten over advent, armoedebestrijding en solidariteit.
We staan in een goede traditie van bewogen bezielers
met het hart op de juiste plaats.
“Voor Welzijnszorg is het duidelijk: geen kruimels maar rechten! De bewustmaking van armoede als onrecht, de projectensteun en politieke actie zijn het recept van Welzijnszorg
om solidair met de armsten te werken aan een rechtvaardige
samenleving. Ook in de toekomst zullen we het voortouw
blijven nemen wanneer rechtvaardigheid in onze samenleving onder druk komt te staan.”
- Hendrik Vandenbussche

2019 was ook een verkiezingsjaar. We maakten een memorandum op dat werd bezorgd aan alle democratische partijen. We analyseerden het nieuwe Vlaamse regeerakkoord
en gingen in gesprek met verschillende (nieuw-)verkozenen
en ministers.
WOONZAAK
Samen met het Huurdersplatform, Netwerk Tegen Armoede,
Samenlevingsopbouw, ORBITvzw en verschillenden andere
middenveldorganisaties kondigden we de opstart van een
‘woonzaak’ bij het Europees comité voor sociale rechten
aan als de Vlaamse regering niet dringend werk maakt van
een fundamenteel rechtvaardiger woonbeleid. Wordt zeker
vervolgd.

Ook de Vlaamse bisschoppen staken ons een hart onder de
riem. Ze schreven een brief die in alle kerken werd voorgelezen op 14 en 15 december 2019.
“Paus Franciscus vraagt ons als Kerk niet uitsluitend met
onszelf bezig te zijn. De Kerk is er voor de wereld. Ja, dat is
haar roeping: zichtbaar en tastbaar teken te zijn van Gods
liefde voor alle mensen, vooral voor armen en voor hen die,
hoe ook, te lijden hebben. Die opdracht behoort wezenlijk
tot ons geloof. We zijn als Kerkgemeenschap dankbaar dat
Welzijnszorg ons tijdens de advent helpt om dat concreet te
maken.” - Vlaamse bisschoppen, n.a.l.v. 50 jaar Welzijnszorg
Heel wat verenigingen, geloofsgemeenschappen, maar
ook scholen en instellingen gingen tijdens de adventsperiode aan de slag met ons aanbod. Solidariteitsaffiches in
Vlaamse kerken, honderden acties van Soep op de stoep,
kindervieringen of kerstfeestjes… Zij zijn het kloppende
hart van onze werking. We danken alle vrijwilligers die zich
laten raken door het onrecht dat mensen in armoede leven
en zich samen met ons inzetten voor een rechtvaardige
samenleving. We zijn met velen die blijven geloven dat het
anders kan.

projecten

Projectenwerk 2019
Een beleid om armoede duurzaam te bestrijden is
voor de overheden in dit land de laatste jaren zeker
geen topprioriteit. En dat terwijl de armoede niet
afneemt, wel integendeel. Gelukkig nemen heel
wat mensen en organisaties de situatie van mensen in armoede wél ter harte. Met uw hulp steunde
Welzijnszorg een honderdtal projecten in Vlaanderen
en Brussel. Een veertigtal van hen krijgen eenmalig
een bedrag van Welzijnszorg, de overige 60 krijgen
gedurende twee jaar een steuntje.

samen solidair tegen armoede
17 van deze organisaties werkten met Welzijnszorg mee aan
de campagne ‘Samen solidair tegen armoede’. Zij maakten
concreet wat solidariteit voor mensen in armoede kan
beteken:

verantwoordelijkheid dragen voor het welzijn van iedereen
in onze samenleving. Ze zien zelf dat het best is om zich te
organiseren, want als je georganiseerd bent kan je meer
bereiken. Je kan samenwerken, je kan wegen op het beleid.
Want dat is uiteindelijk altijd de boodschap die deze
projecten en organisaties meegeven. We willen structurele
oplossingen. Ja, wij willen er zijn voor elkaar, samen met
mensen in armoede oplossingen zoeken, maar evenzeer
verwachten we dat de overheid haar verantwoordelijkheid
opneemt.
Dus neen, we kunnen niet alleen blij zijn met het engagement dat al deze organisaties opnemen. Naast het vieren
van hun engagement benadrukken we hier vandaag ook
de oproep aan politici en beleidsmakers om ook een
inspanning te doen. Want armoede is een onrecht. Elke dag
opnieuw zetten mensen zich in, gaan ze het gesprek aan.
- Marc Justaert, voorzitter Welzijnszorg, naar aanleiding van de 20e
Prijs Armoede Uitsluiten

Onze werking is als een familie. Luc begroet vrijwilliger Pierre met ‘dag vaderke’’, waarop Pierre Luc
beantwoordt met ‘dag zoneke’. De vrijwilligers en
onze bezoekers zijn als een vader, als een moeder,
als een zoon, als een dochter, als een broeder en
als een zuster voor elkaar. We zorgen voor elkaar,
ruzies worden uitgepraat en niet uitgevochten.
Iedereen heeft een plek in onze werking, maakt
fouten en krijgt kansen om de fouten weer recht
te zetten.
JAMBO (ANTWERPEN)

Winterketmet is een winterse speelpleinwerking
voor gezinnen met kinderen uit de winteropvang
van de Brusselse onthaaltehuizen. Zo krijgen ze
de kans om even uit de opvangcentra weggeraken:
ergens spelen, buiten komen, … Het is een combinatie van samen koken, eten en spelen. Studenten
van de lerarenopleiding geven het geheel mee
vorm en krijgen de ruimte om hun ideeën af te
toetsen aan de Brusselse realiteit. Het is een
knappe wisselwerking tussen studenten, dak- en
thuislozen, buurtkinderen, kinderen en jongeren
met een beperking. Buitengewoon wordt gewoon,
diversiteit wordt realiteit, bizar wordt evident en
arm wordt vooral gewoonweg mens.

In januari 2000 startte Welzijnszorg met een jaarlijkse prijs
voor armoedebestrijders. De laureaat moest ‘het toonbeeld zijn van een goede werking tegen armoede en sociale uitsluiting’ en ‘een voorbeeldfunctie vervullen voor wat
er in onze samenleving nog moet gebeuren’ – zo zeggen de
teksten uit 1999. Voor Welzijnszorg maakte deze Prijs heel
‘zichtbaar wat er met de projectensteun die Welzijnszorg
jaarlijks geeft, gebeurt’.
Twintig jaar later gelden deze criteria nog steeds. Voor
deze jubileumeditie zetten we opnieuw in op ‘volgehouden inzet’ in armoedebestrijding. Jarenlang engagement,
koppig doorzetten, voor een thema dat ongemerkt heel erg
dichtbij kan komen maar echt niet populair is, voor mensen die argwanend bekeken worden omdat de samenleving
niet de hand in eigen boezem steekt, maar hen met de
vinger wijst.

CULTUREGHEM (ANDERLECHT)

prijs armoede uitsluiting
Welzijnszorg blijft ook kleine armoedeorganisaties steunen
bij hun professionalisering.
In 2019 waren er drie aanvragen. Die hadden te maken met
een betere structuur voor hun organisatie, het uittekenen
van een strategisch personeelsbeleid en het zoeken naar
een passend kassasysteem.
MOETEN WE BLIJ ZIJN DAT ARMOEDEBESTRIJDING ZO LEEFT
IN VLAANDEREN?
Ja, we moeten blij zijn over het engagement dat mensen opnemen. Ze zien noden van anderen. Ze willen

De Schakel uit Puurs was de terechte laureaat en kreeg
€ 20.000. Uit handen van de koning mochten zij hun prijs
in ontvangst nemen.

financiële resultaten

Kosten

Inkomsten

in totaal € 3.481.397

in totaal € 3.239.529
Totaal Projecten
€ 1.723.952 (50%)

Eigen fondsenwerving
€ 1.686.774 (54%)

Algemene kosten
€ 257.775 (7%)

Subsidies
€ 336.266 (10%)

Communicatiekosten
€ 70.560 (2%)

Overige inkomsten
€ 908.867 (28%)

Kosten fondsenwerving
€ 287.464 (8%)

Besteding bestemde
fondsen
€ 307.622 (9%)

Kosten politiek werk
€ 158.790 (5%)
Directe kosten
educatieve werking
€ 982.857 (28%)

Onttrekking aan
de reserves
- € 241.868

Detail eigen fondsenwerving
in totaal € 1.686.774
Particuliere giften
€ 1.026.260 (61%)
Scholen
€ 22.896 (1%)
Collecten
€ 255.502 (15%)
Legaten*
€ 116.189 (7%)
Private fondsen
€ 106.114 (6%)
Actiemodellen
€ 132.884 (8%)

colofon

Sponsoring bedrijven
€ 26.928 (2%)
Samenstelling
en redactie
medewerkers
Welzijnszorg vzw
Grafische
vormgeving
Plant A Flag
Foto’s
Inneke Gebruers
Kusum Mertens
medewerkers
Welzijnszorg vzw
Druk
Gevaert Printing
VU
Koen Trappeniers,
Huidevettersstraat 165,
1000 Brussel
Depotnummer
D/2020/9620/8

* exclusief legaten direct toegevoegd
aan het fonds interne/externe projecten,
Welzijnsschakels en Prijs Armoede Uitsluiten
€ 1.171.388

Prikkelen
tot
solidariteit
jaarverslag 2019

