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Meer dan 60 scholen trekken om vijf voor twaalf
aan de bel tegen armoede

Meer dan 60 Gentse scholen zullen naar aanleiding van de Dag tegen Armoede  op

donderdag 17 oktober 2019 om vijf voor twaalf de bel luiden tegen armoede.

Bijhorende ‘tatoeages’ zetten de boodschap kracht bij.

De internationale Dag tegen Armoede focust dit jaar op het thema onderwijs. Bijna 1 op de 4

kinderen in Gent wordt geboren in armoede en start zo met minder kansen. Armoede leidt vaak

tot uitsluiting, ook op school. Daarom luiden meer dan 60 Gentse scholen donderdag de bel om

vijf voor twaalf. Jong en oud zet de boodschap kracht bij door de campagnetattoo aan te

brengen en te delen via social media met de hashtag #genttegenarmoede.

⏲

https://stad.gent/onderwijscentrum-gent/onderwijscentrum-gent-algemeen/projecten/dag-tegen-armoede


'Bijna 1 op de 4 kinderen in onze stad wordt in armoede geboren. Een
schande voor een welstellende regio als de onze. Op de Dag tegen Armoede
brengen we armoede extra onder de aandacht, maar de strijd is er één van
élke dag. Armoede is een onrecht. Solidariteit is het enige dat ons vooruit kan
helpen.'
— Rudy Coddens, schepen van Armoedebestrijding

Maatregelen op school

De Gentse scholen strijden ook het hele jaar door tegen armoede. Ze maken bijvoorbeeld werk

van een socialer kostenbeleid, besteden aandacht aan armoede in de les, voorzien een

'schatkamer' op school zodat iedereen mee op uitstap kan of verlagen de drempel voor

deelname aan sport- en vrijetijdsactiviteiten. De Stad Gent en het Onderwijscentrum

Gent bundelden ook goede voorbeelden uit het Gentse onderwijs in een ideeënbundel waarmee

andere scholen aan de slag kunnen.

'Ik wil samen met de scholen kijken hoe de facturen voor ouders naar beneden
kunnen, bijvoorbeeld door schooluitstappen anders te organiseren of door
meer in te zetten op tweedehandsmateriaal. Zonder dat de kwaliteit van het
onderwijs in het gedrang komt.'
— Elke Decruynaere, schepen van Onderwijs

Programma tijdens Dag tegen Armoede

Op donderdag 17 oktober 2019 krijgen onderwijsprofessionals in Gent workshops en vormingen

rond armoede aangeboden. Ook voor het brede publiek zijn er activiteiten.

Tussen 12 en 16 uur is iedereen welkom onder de Stadshal. Gentenaars kunnen er luisteren

naar verhalen van ervaringsdeskundigen, deelnemen aan een ‘privilege walk’, een tattoo

plakken of de infomarkt bezoeken. Studenten uit de opleiding Journalistiek van

Arteveldehogeschool maken live radio rond armoede.

Om 17 uur vertrekt een optocht van de Stadshal naar het Sint-Pietersplein. Vanaf 19

uur nemen mensen in armoede het woord op het Sint-Pietersplein. Er is ook muziek en een

eervol moment ter nagedachtenis van de slachtoffers van armoede.

Voor meer informatie over de Dag tegen Armoede en alle activiteiten

https://stad.gent/sites/default/files/media/documents/Trek%20aan%20de%20bel%20tegen%20armoede_ideee%CC%88nbundel.pdf
https://stad.gent/nl/onderwijscentrum-gent/onderwijscentrum-gent-algemeen/de-kijker-oproepen-projecten-goede-praktijken/dag-tegen-armoede


OVER STAD GENT

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte
stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000 studenten is Gent de
tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk.
De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een
open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info
via www.stad.gent.
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