
Gent verzet zich tegen armoede met
evenementen onder de stadshal en op Sint-
Pietersplein





17 oktober is de Werelddag van Verzet tegen Armoede. Ook in Gent brengen de
Stad Gent en OCMW Gent, en tal van partnerorganisaties, die dag de strijd tegen
armoede extra onder de aandacht. Alle Gentenaars worden opgeroepen om deel te
nemen aan een verrassend en interactief programma onder de stadshal, mee te
stappen in de solidariteitsoptocht en op het Sint-Pietersplein slachtoffers van
armoede te herdenken.

Armoede is geen eigen keuze, de koek is groot genoeg voor
iedereen!

In Gent slaan de verenigingen waar armen het woord nemen, de Stad Gent en OCMW
Gent en tal van sociale organisaties al een aantal jaren de handen in elkaar om op 17
oktober een brede verzetsdag tegen armoede te organiseren. Onder het motto ‘Armoede
is geen eigen keuze, de koek is groot genoeg voor iedereen’ worden alle Gentenaars dit
jaar opgeroepen tot solidariteit met mensen in armoede. Een verrassend interactief
programma zet de boodschap extra kracht bij. De start vindt plaats onder de stadshal,
een symbolische locatie voor het verzet van de stad en het stadsbestuur tegen armoede.

Initiatieven

Onder de stadshal kan je binnenwippen in de Levende Bib-bus voor een speeddate met
mensen die echte verhalen vertellen over overleven met een beperkt budget. Geen
papieren boeken maar mensen van vlees en bloed, als een levend boek. Het Levende
Taartdiagram nodigt de Gentenaar op een originele manier uit om te ontdekken hoe het
in Gent met de verdeling van de koek zit. Met een solidariteitsoptocht, waar diversiteit
centraal staat, gaat het vervolgens richting Sint-Pietersplein.

Aan de gedenksteen op het Sint-Pietersplein vindt traditiegetrouw de herdenking plaats
voor slachtoffers van honger, uitsluiting en geweld, met eerlijke getuigenissen en
boodschappen van kracht en hoop.

Gent, een solidaire stad



Gent zet zich al jaren in voor de bestrijding van armoede, onder meer via het
armoedebeleidsplan. Dat is een plan van de hele stad dat aantoont hoe er extra
inspanningen geleverd worden om armoede in de stad aan te pakken. Daarnaast blijft het
een must om deze complexe problematiek onder de aandacht van de burger te brengen.
De Dag van Verzet tegen Armoede wil alle Gentenaars, ongeacht hun origine, verbinden
met de strijd tegen armoede. Ze worden ook opgeroepen om een wit geknoopt laken,
symbool voor het verzet tegen armoede, uit te hangen. Zo toont Gent zich een solidaire
stad.

Samenwerking

De Gentse Dag tegen Armoede is een samenwerking tussen verschillende Gentse
organisaties die zich inzetten tegen armoede: de Stad Gent, OCMW Gent, ABVV Oost-
Vlaanderen, ACV Oost-Vlaanderen, Circa vzw, Sivi vzw, Kras vzw, Beweging voor
Mensen met Laag Inkomen en Kinderen vzw, Samenlevingsopbouw Gent vzw, De
Zuidpoort vzw, CAW Oost-Vlaanderen, Jong vzw, In-Gent vzw, De Sloep vzw, LABO vzw,
Universiteit Gent - Beleidscel Diversiteit en Gender, IKOOK en het netwerk van sociale
restaurants, met medewerking van Film Fest Gent.

Programma

Nog tot en met 17 oktober is er de tentoonstelling ‘Verbeelding en vervreemding’, met
kunstwerken van mensen in armoede. De tentoonstelling vindt plaats in het Drongenhof
15 (Drongenhofkapel) en is gratis te bezoeken op volgende momenten: vrijdag 14 en
zaterdag 15 oktober van 14 tot 20 uur, maandag 17 oktober van 10 tot 20 uur, gesloten
op zondag 16 oktober. Meer info op www.ocmwgent.be/verbeelding

Maandag 17 oktober aan de Stadshal
14 tot 17 uur: De levende Bib-Bus : Ervaar zelf dat je een boek niet op basis van de kaft
kan beoordelen.
16 tot 17 uur: Het Levende Taartdiagram: 1 op 7 Belgen leeft in armoede. Maar hoe is de
situatie in onze eigen stad?
17 uur : Solidariteitsoptocht naar het Sint-Pietersplein

Maandag 17 oktober aan het Sint-Pietersplein
18 tot 19 uur: hapje en drankje
19 uur: Herdenking aan de gedenksteen voor slachtoffers van armoede en uitsluiting met
toespraak van Rudy Coddens (voorzitter OCMW Gent) en Mieke Van Hecke (voorzitster
BMLIK), getuigenissen en boodschappen van hoop
19.30 uur: Afsluitende receptie

http://www.ocmwgent.be/verbeelding


OVER STAD GENT

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt dezeldzame combinatie van de intimiteit van een
compacte stad en de openheid vaneen metropool. Met meer dan 255.000 inwoners en 72.000
studenten is Gent detweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig,
historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokaleoverheid zoveel mogelijk initiatief
van haar burgers om zo te werken aan eenopen, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad.
Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via www.stad.gent.

Het volledige programma met alle locaties en activiteiten vindt u op
www.armoedebeleidgent.be en op de Facebook-pagina.

Nog op 17 oktober: Middaglezing door prof. dr. Ides Nicaise
De Beleidscel Diversiteit en Gender van de Universiteit Gent brengt een gratis
middaglezing over armoede in het hoger onderwijs. Waar? Raadzaal UFO Sint-
Pietersnieuwstraat 33, 9000 Gent. Inschrijven kan hier.

Informatie
Nel Martens, Communicatieambtenaar OCMW Gent, gsm 0473 33 77 53, e-mail
nel.martens@ocmw.gent

Bevoegd

De heer Rudy Coddens
OCMW-voorzitter en schepen van
Seniorenbeleid, Werk en Armoedebestrijding,
stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09
266 53 58,
e-mail: schepen.coddens@stad.gent

Stad Gent
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