A maioria das pessoas vivem ben.
Têm motivos de sobra
para serem felizes em nosso pais
Infelizmente ...

Pobreza não é
viver com salário baixo
ou não ter emprego
ou morar numa casa insalubre

muitos ainda vivem
à margem da sociedade
por desemprego, doença
problemas financeiros ou familiares.

ou ter dificuldade na escola
ou não ter boa saúde
ou estar só com tudo

Para estas pessoas existe

ou ...

Pobreza é todos os
problemas juntos,
ao mesmo tempo,
misturados

Sobreviver na pobreza
é uma tarefa de cada dia

't Ver-Zet-je
É um grupo de pessoas
que na Hoogstraten
se compromete a combater
a pobreza e
a exclusão social

O que é e o que faz
't Ver-Zet-je?*


Corrente de Bem- Estar

Uma colaboração de pessoas com e sem
experiência de probeza.


Encontro

Nas nossas atividades queremos
encontrar pessoas com experiência de
pobreza, para ouví-las e para juntos
buscar soluções. Para isso estamos
procurando um local adequado para
nossos encontros.


Ajuda em situações de
emergência

Providenciar codução para. Ajudar na
mudançade de casa. Fazer compras.


Atividades recreativas

Divertimento a preços acessíveis. Uma
excursão anual. Festinhas na vizinhança.
Festinha de Natal ou de São Nicolau.
Distribuição de brinquedos.


Resistência à pobreza

17 de outubro Dia internacional de
resistência à pobreza extremia:
atividade nas ruas: pendurar um lençol
na janela, ponto de exposição na rua
Vrijheid, ação nas escolas, sopa na
calçada... parada para tomar um café.

PARTICIPE
E PENDURE
UM LENÇOL
NA JANELA
* Muitas destas atividades são realizadas em
colaboração com outras organizações sociais.

't Ver-Zet-je
Quer tirar as pessoas do isolamento
para dar-lhes seu lugar merecido na
nossa sociedade. Acreditamos ser
possível que pessoas vivendo na
pobreza, e outras que não vivem na
pobreza, possam aprender uns dos
outros, e sejam capazes de realizar
mudanças.

Como entrar em contato com
't Ver-Zet-je?
Quando acha que precisa de nosso
grupo ...
Ou que se sinta chamado para
colaborar conosco …
Entre em contato com:
Vic Cornelissen (03/314.40.01)
Huibrecht Provoost (03/314.38.16)
Jan Leemans (03/314.71.04)

Contato também é possível por:
info@tverzetje.be
Mais informação na website:
www.tverzetje.be

Quem quiser dar apoio financeiro às
atividades de 't Ver-Zet-je, pode fasêlo depositande na conta
BE21 9794 3318 2403

