
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 de eigen buurt...

… tijdens huisbezoeken of persoonlijke
contacten 

… bij groepsactiviteiten waarin we
genieten en leren van elkaar

… wanneer we praktische steun bieden

… als we samenwerken met het Sociaal
huis, scholen, Huis van het Kind, Kind
en Gezin, verenigingen, … 

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

Basisvorming
Armoedebestrijding

regio Kempen

Inschrijven en vragen

Ella Peeters
ella.peeters@welzijnsschakels.be 

0472 / 22 19 04
www.welzijnsschakels.be

Vorming voor iedereen bij
Welzijnsschakels

 

3 vormingsmomenten
dinsdag 17 januari 23
dinsdag 24 januari 23
dinsdag 31 januari 23

 

tekening: welzijnsschakel Lede

Voor wie?



 
WAT?

 
Drie momenten waarin we armoede

willen begrijpen, maar ook voelen wat
het betekent om in armoede te leven.
We wisselen inhoud en praktijk af en
staan stil bij onze eigen ervaringen. 

 
VOOR WIE?

Voor iedereen bij Welzijnsschakels.
 

WAAR?
We zijn te gast bij

Welzijnsschakel De Watertoren
Boudewijnstraat 18

2340, Beerse
 

GRATIS
Inschrijven noodzakelijk via

ella.peeters@welzijnsschakels.be: 0472 22 19 04
lieven.depril@welzijnsschakels.be: 0494 34 15 73

 
 

Platte tekst toevoegenPROGRAMMA

Dinsdag 17 januari  23 - 19u30 
Wat is armoede?

Wat betekent uitsluiting door 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 stil bij de draagkracht van mensen in armoedesituaties.

Dinsdag 24 januari 23 - 19u30
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?

Dinsdag 31 januari 23 - 19u30  
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 willen gaan? Hoe pakken we de oorzaken van armoede aan?

Begeleiding door Lieven De Pril (medewerker Welzijnsschakels) en een ervaringsdeskundige. 


