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Wonen op de wijk is niet gemakkelijk. Ik durf mijn kinderen niet 
alleen buiten te laten spelen. Ik voel me niet veilig. Er is veel 
ruzie. Er zijn pesterijen. 

Er zijn geen activiteiten in de wijk. We kunnen niet meer 
samenkomen. Alles gebeurd in het centrum van de stad. Vroeger 
was er wijkwerking. Nu niet meer. 

Omdat ik zelf geen beroep heb, behoor ik tot de lagere sociale 
klasse en dat heeft zijn gevolgen op financieel gebied. Ik doe 
mijn best, meer kan ik niet. Bosklassen, sport…is allemaal heel 
duur. 

Er zouden meer speelpleinen moeten zijn op wandelafstand 

in onze stad. De speelpleinen moeten minder verouderd zijn 

en zijn ook te vuil. Wat er soms achtergelaten wordt, is niet te 

geloven.”  



Ons dochtertje heeft leukemie.  

Ik wil graag op vakantie gaan, maar ik kan geen gewone 

vakanties betalen. Ik moet trouwens altijd 

 zorgen dat ik een ziekenhuis dicht in de omgeving heb.  

  

Via  de schakelaar leerde ik  Horizont kennen. 

En via Horizont  heb ik wel iets gevonden dat ik kan betalen. Ik  

heb een weekje naar de zee kunnen boeken. Super. Je kan niet 

beseffen  wat het voor mij betekent dat ik dit  voor mijn dochterje 

kan doen.  
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Startavond campagne Welzijnszorg  
"Armoede is geen kinderspel" 
10 Oktober 2011 
Workshop/ getuigenis: Armoede: Een binnen- en een buitenkant  



 
 

Pietslêmpkëstocht! 
 

Wat doen we?  We wandelen bij valavond door Beukenberg. Daarna 

warmen we ons gezellig op met een lekkere kop soep.  

1e tas = gratis. 2e = goedkoop. De kinderen krijgen spelplezier. 
 

Wanneer? Zaterdag 5 November om 17u aan het bankje van de ingang 

van Beukenberg.  Einde voorzien rond 20u. 

Gratis deelname 





Aangebrand 
De soep is… 



Hi Ho Hi Ho 



Break lights testen 



Alle pietslempkes ok ? 

De grote of de 
kleine tocht?? 



Uitrusten… 
aan het land van (n)ooit 









Verborgen  
talenten… 



Verborgen accidenten… 
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