
Elke mens verdient respect en heeft 
basisrechten. Dat is de visie van de 
vrijwilligers van Welzijnsschakels. 
We bieden kansen aan mensen die 
uitsluiting ervaren door armoede of 
afkomst.

Dit gebeurt terwijl we elkaar ontmoeten 
in of nabij de eigen buurt...

… tijdens huisbezoeken of persoonlijke 
babbels

… bij groepsactiviteiten waarin we 
genieten en heel veel leren van elkaar

… als we praktische steun bieden

… als we samenwerken met het Sociaal 
huis, scholen, Huis van het Kind, Kind en 
Gezin, diensten, verenigingen en vzw’s in 
de buurt en de ruimere regio, … 

… als we samen actievoeren voor de 
toegang tot goede huisvesting, 
gezondheidszorg, onderwijs, arbeid, 
vrijetijdsbesteding…

Welzijnsschakels vzw
organiseert:

BASISVORMING
ARMOEDEBESTRIJDING

(Tekening © Welzijnsschakels)

Zaterdag 12 maart 2022
van 10u tot 17u

Onthaal vanaf 9u30
met gratis koffie, thee, water en

‘s middags soep en belegde broodjes

Sociaal Restaurant ‘Klavertje Vier’
Fonteinstraat 69 3500 Hasselt

Vorming voor vrijwilligers
met en zonder armoede ervaring
voor (her)startende en gevestigde 

Welzijnsschakels

www.welzijnsschakels.be

INSCHRIJVEN uiterlijk 7 maart 2022      
en meer info via:

Rudi Haselaars : 0490 56 50 77
rudi.haselaars@welzijnsschakels.be

http://www.welzijnsschakels.be/


 
 

 
WAT? 
We willen tijdens deze dag armoede juist 
leren ‘begrijpen’. We willen meer inzicht 
krijgen, maar ook ‘voelen’ wat het 
betekent om in armoede te leven.           
We wisselen inhoudelijke achtergrond af 
met getuigenissen en praktijk. We staan 
ook stil bij onze eigen ervaringen.  
 
VOOR WIE? 
Voor (kandidaat-)vrijwilligers van 
Welzijnsschakels, met of zonder armoede 
ervaring.  Vooral voor groepen in Limburg,  
Vlaams-Brabant en Antwerpen. 
 
WAAR? 
Sociaal Restaurant ‘Klavertje Vier’                  
Fonteinstraat 69 
3500 Hasselt 
= op wandelafstand van lijnbussen- en 
treinstation (achteruitgang= Spoorwegstraat) 
 
PARKING 
Parkeren kan op zaterdagochtend mogelijk 
langs de Spoorwegstraat. Betalende 
Parking: Sint-Truidersteenweg op 100 m. 

 
GRATIS 
Inschrijven kan uiterlijk tot 7 maart via 
0490 56 50 77 
rudi.haselaars@welzijnsschakels.be 
 

 

 

 

      PROGRAMMA 
                                                   Zaterdag 12 maart 2022  
                                                          van 10u tot 17u 
 

1. Wat is armoede? 
Wat betekent uitsluiting omwille van armoede of afkomst? 

Armoede is een ingewikkeld probleem:  
het heeft te maken met uitsluiting op alle levensdomeinen en het is vooral een onrecht!  

We staan ook stil bij de draagkracht van mensen in armoedesituaties. 

 
2. Onze houding en onze kijk?  

Wat doet armoede met mensen psychologisch?   
Hoe kijken wij en onze samenleving naar armoede?  

Hoe kunnen we onze vooroordelen een plaats geven?  
Wat zijn de oorzaken van armoede? 

 

3. Via een groepswerking armoede bestrijden? 
Ontmoeting en samenwerking zijn belangrijk om armoede te bestrijden. 

Wat zijn aandachtspunten als mensen met en zonder armoede-ervaring samen op weg gaan? 
Hoe pakken we de oorzaken van armoede aan? 

 

                                                        
 
We werken met interviews van mensen in armoedesituaties, filmfragmenten en spelen 
in op vragen van deelnemers. Elke deelnemer krijgt een brochure met achtergrond-info. 

 
Begeleiding: Beroepskrachten en ervaringsdeskundigen van Welzijnsschakels. 

 

 

mailto:rudi.haselaars@welzijnsschakels.be

