
 
 

Stilstaan bij armoede 
 
 

Naam:  ………………………………………………………… 

Klas:   ……………………………………… 
 

 

 

 



Stilstaan bij armoede 

Kan jij de vicieuze cirkel van armoede aanvullen? 
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Schrijf in de ballonnen hoe jij je voelde tijdens het tafelmoment? 

Waar wil jij werk van maken in de toekomst? 

…………………………………………………………… 
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
…………………………………………………………... 

De rijke en de arme tafel 
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Arm zijn in ons land is niet hetzelfde 
als arm zijn in Afrika of India… 
Weet jij wat deze woorden betekenen? 
Van elk begrip vind je een juiste en 
een foute uitleg. Doorstreep de foute 
uitleg! 

Dan heb je te 
weinig kans  
om de lotto  
te winnen. 

Dan woon je in een 
gezin waar te weinig 
geld is. Daardoor heb 
je ook minder kansen 
om lang genoeg naar 
school te gaan. Om 
gezond te wonen en 
te eten, en om mee 
te doen met anderen. 

Dat zijn de landen waar 

veel mensen wonen die 

arm zijn. Deze landen 

liggen vaak in het Zui-

den. Mensen hebben er 

hulp nodig om  zelf uit 

de armoede te komen. 

Dat zijn de 

landen die 

niet meedoen 

met de  

euromunt. 

 

 
OF 

Dat zijn de 
mensen die op 
de Noordpool 
wonen. 

Dat zijn de 
mensen hier bij 
ons die al  
jarenlang arm 
zijn. Daardoor  
krijgen ze  
minder kansen. 

 

 
OF 

Dat is als je vindt dat je niet 
genoeg geld hebt om te  
kopen waar je zin in hebt. 

Dat is als je niet 
genoeg geld hebt 
voor wat je nodig 
hebt om te leven: 
eten, onderdak, 
medicijnen, school. 

 

 
OF 

 

 
OF 
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Deze organisaties doen er wat aan ... 
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HASSELT - De kinderen van Kinderkoor Academie 

België houden de traditie van driekoningen in ere. Ze 

trokken de binnenstad van Hasselt in om er voor de 

voorbijgangers te zingen. Na het zingen werd met een 

spaarpotje rondgegaan. Kinderkoor Academie wil met 

het geld een Plan Kind adopteren. Zo willen ze met 

hun zangtalent andere kinderen kansen geven.  

Nog meer organisaties... 

Voor vele gasten is een tas koffie of een warme maaltijd het eerste contact met Poverello.                   

Na een tijdje ondervinden ze dat ze met rust gelaten worden en niets moeten vertellen.                         

Sommigen zijn misschien juist op zoek naar een plaats waar ze hun miserie eens kunnen                    

vergeten, waar ze eens kunnen lachen, waar ze niet alleen zijn. Van velen weten we dan                      

ook niet veel meer dan bvb. wat ze graag eten of voor welke voetbalploeg ze supporteren.                         

Wie in Poverello toekomt heeft op de    

eerste plaats nood aan degelijke voeding, 

warme en propere kledij, overnachting,  

hygiënische en soms medische verzorging. 

Dan volgt een begeleiding om de           

administratieve problemen op te lossen  

zodat men weer een identiteitskaart, een 

adres en een inkomen heeft. Daarna kan 

men weer op eigen benen leren staan. 

Stilstaan bij armoede  

http://www.planbelgie.be/steun-plan/gemeentebesturen/
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Voedselbanken  
De strijd tegen honger en verspilling in België  

De Voedselbanken zamelen gratis voedseloverschotten in, hoofdzakelijk 

bij de voedingsindustrie, de grootdistributie, de Europese Unie en de 

groenten- en fruitveilingen.  

 

Periodiek organiseren ze ook voedselinzamelingen bij het grote publiek.  

De ingezamelde etenswaren worden gratis verdeeld onder 115 000  

minderbedeelden in ons land. 



Stilstaan bij armoede  

De kleding die geschikt is voor Afrika 

wordt direct verscheept naar Angola en 

Zambia. De rest van de gesorteerde 

kleding wordt verkocht aan tweede-

hands kledingwinkels en textiel- en  

recyclingbedrijven. De ongesorteerde 

kleding (alleen van afval ontdaan) 

wordt verder verkocht aan textiel- en 

sorteerbedrijven.  

Met de opbrengst die uit de kleding-

verkoop wordt gegenereerd, steunt 

Humana ontwikkelingswerk in samen-

werking met lokale ontwikkelings-

organisaties in zuidelijk Afrika.  

  In delen van Centraal- en West-Afrika woedt een zware cholera-epidemie.     

Bijna 2.500 mensen zijn sinds het begin van het jaar aan de  besmettelijke ziekte 

overleden. Het gaat om één van de ergste epidemieën in de regio tot nog toe. 

Dit jaar zijn al meer dan 85.000 choleragevallen geregistreerd in de twee Afrikaanse 

regio's. Bijna 2.500 mensen stierven aan de ziekte. Vooral kinderen zijn kwetsbaar. 

 

Campagnes 
De hulporganisatie Artsen zonder Grenzen is ondertussen campagnes begonnen in 

de bijzonder hard getroffen gebieden om de mensen de nodige hygiënische voor-

zorgsmaatregelen - zoals bijvoorbeeld het grondig wassen van de handen - bij te 

brengen. De gebrekkige toegang tot zuiver water en sanitaire inrichtingen in de re-

gio is waarschijnlijk één van de voornaamste redenen van de cholera-epidemie. 

  

Drinkwater 
Cholera wordt door een bacterie veroorzaakt en voornamelijk door verontreinigd 

drinkwater overgedragen. Symptomen zijn extreem zware diarree en langdurig bra-

ken, wat tot een snelle uitdroging van het lichaam leidt. (HLN) 
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HERZELE - In de meer dan 200 wereldwinkels van 

Oxfam over gans het land wordt feest gevierd op za-

terdag 15 oktober. Tijdens de jaarlijkse wereldwinkel-

dag zetten alle Oxfamwinkels hun deuren open van 

10u tot 17u. Elke klant ontvangt die dag een smakelij-

ke verrassing en kan proeven van de verschillende fair 

trade producten die in de winkels worden aangeboden 

zoals chocolade, wijn, juwelen, kledij, speelgoed en 

nog veel meer. 

MECHELEN - Als Fair Trade Gemeente  

organiseert de stad Mechelen regelmatig acties  

om eerlijke handel te promoten. Daarom werd het stads-

personeel in een tentje op de Grote Markt op een zoge-

naamd 'eerlijk ontbijtpakket' getrakteerd. De mensen van 

de Oxfam Wereldwinkel Mechelen deelden de pakketten 

uit. 

Mobile School vzw is een Belgische organisatie die 
zich inzet voor straatkinderen wereldwijd. De orga-
nisatie ontwikkelt mobiele schoolkarretjes en geeft 
les aan straathoekwerkers zodat zij met de karretjes 
kunnen rondtrekken. Op dit ogenblik rijden er 28 
mobiele schooltjes in 17 landen, verspreid over 
4 continenten. 8 


