De meeste mensen hebben het goed.

Armoede is niet

Ze hebben alle redenen om
gelukkig te zijn in ons land.

leven met een laag inkomen

Helaas...

of geen werk hebben

vallen nog teveel mensen

of in een slecht huis wonen

'uit de boot'

of het moeilijk hebben op
school
of geen goede gezondheid
hebben

door werkloosheid, ziekte,
financiële of familiale problemen, ...

Voor deze mensen is er

of alleen staan met alles
of …

Armoede is alle problemen op
een hoop,
tegelijkertijd en door elkaar
heen.

Overleven in armoede is een
dagtaak!

't Ver-Zet-je
is een groep mensen
die zich in Groot-Hoogstraten
inzet om armoede en sociale
uitsluiting te bestrijden

Wat is en doet 't Ver-Zet-je?*


welzijnsschakel

een samenwerking van mensen met- en
zonder armoede-ervaring


ontmoeting

wij willen mensen met armoede-ervaring
graag ontmoeten tijdens een van onze
activiteiten of een luisterend oor
aanbieden om samen te zoeken naar
oplossingen. Hiervoor zijn we op zoek
naar een eigen ontmoetingsruimte


handje toesteken bij
probleemsituaties

vervoer naar, verhuishulp,
boodschappen...


goed-gevoel activiteiten
(verzetje)

ontspannend en betaalbaar, jaarlijkse
daguitstap, buurtfeestjes, koffieklets,
kerstfeestje, Sint Niklaasfeest, verdeling
van ingezameld tweedehandsspeelgoed


verzet tegen armoede

17 oktober internationale dag van
verzet tegen extreme armoede:
straatactie 'hang een laken uit je raam',
standje op de Vrijheid, scholenactie.
'Soep op de stoep' en 'Koffiestop'

't Ver-Zet-je
wil er voor zorgen dat mensen uit hun
isolement worden gehaald, dat ze een
volwaardige plaats krijgen in onze
maatschappij.
We geloven dat het echt mogelijk is
dat mensen die in armoede leven en
mensen die niet in armoede leven van
en met elkaar leren en veranderingen
kunnen teweegbrengen.

Hoe bereik je 't Ver-Zet-je?

Als je denkt dat je nood hebt aan
onze groep ...
of voel je je geroepen om een
handje toe te steken …
aarzel dan niet om contact op te
nemen met:
Vic Cornelissen (03/314.40.01)
Huibrecht Provoost (03/314.38.16)
Jan Leemans (03/314.71.04)
Hervé Hellemans (0476/02.52.83)

Contact kan ook via:
info@tverzetje.be

Wil je de werking van 't Ver-Zet-je
financiëel steunen?
Dit kan op het rekeningnummer
*meestal in samenwerking met andere
sociale organisaties

BE21 9794 3318 2403

