1 op 7 inwoners van Vlaanderen leeft in armoede.
En laat ons wel wezen: het gaat hier niet alleen over financiële armoede door
werkloosheid, ziekte, familiale problemen, maar evenzeer over “contact-armoede.”
Als welvarende gemeente ligt Stad Hoogstraten een beetje onder dit gemiddelde.
Maar stel nu dat bij benadering 10% in armoede leven, dan nog spreken we - voor
een stadje als Hoogstraten met haar ruim 21.000 inwoners- over meer dan 2.000
Mensen in armoede (MIA’s) .

Voor deze mensen - voor onze gasten - is er

‘t Ver-Zet-je is een steeds
groeiende groep
vrijwilligers die zich in
Groot-Hoogstraten inzet
om armoede en sociale
uitsluiting te bestrijden.

Wat is en doet ’t Ver-Zet-je ?
Welzijnsschakel
Een samenwerking van mensen met en mensen zonder armoede-ervaring.
’t Ver-Zet-je wil ervoor zorgen dat onze gasten uit hun isolement worden gehaald,
dat ze een volwaardige plaats krijgen in onze samenleving.
Wij geloven dat wij van elkaar kunnen leren en veranderingen kunnen
teweegbrengen.
Wij zijn niet de enigen die actie voeren voor onze gasten: wij werken nauw samen
met zowel de Toevlucht (Evangelische kerk) als met de sociale diensten (OCMW) van
de stad. Wij versterken elkaar.

Activiteiten
Ontmoetingsruimte ‘de feftig’ (Gelmelstraat 50 in Hoogstraten)
Dit warm nest is in de eerste plaats toegankelijk voor onze gasten, maar evenzeer
voor mensen zonder armoede-ervaring. In de feftig kan je komen ‘buurten’, een
babbeltje slaan, een kaartje leggen, de krant lezen, raad vragen, een luisterend oor
vinden…
Permanentie: Iedereen is welkom !
Elke zaterdagmorgen van 9.30 tot 12.30 u. (met koffiekrant !)
Elke woensdagnamiddag van 14.00 tot 16.00 u.
Broodverdeling
Tijdens die vaste openingsuren is er een gratis broodverdeling t.v.v. onze gasten in
‘de feftig’. De Hoogstraatse bakkers bezorgen ons hun broden die zij op het eind van
iedere dag hebben ingevroren. Die broden halen wij 1 keer per week op en stoppen
die in onze grote diepvriezer in ‘de feftig’.
Spaghetti-avond
Elke laatste vrijdag van de maand om 18.00 u. Samen met anderen een gezellige
avond doorbrengen bij een lekkere, dampende spaghetti !!
Pampers en Co
Elke tweede vrijdag van de maand van 9.00 tot 11.30 u. Jonge moeders van de
doelgroep kunnen hier aan sterk verminderde prijzen pampers en babyvoeding
aankopen. Daarnaast voorzien wij ook babykleding en desgewenst kijken wij uit naar
andere babyspullen zoals speelgoed, kinderwagen, baby-bed, enz.
Handje helpen bij probleemsituaties
Aanbieden van hulp bij verhuis, boodschappen, vervoer,…
Organiseren van goed-gevoel activiteiten
- Jaarlijks een aantal daguitstappen, ontspannend en betaalbaar.
- Sinterklaasfeest, Kerstfeest, Paaseierenzoektocht, Halloweenavond…
- Verdeling van ingezameld tweedehandsspeelgoed, babykleding, enz.
- Dag van verzet tegen de armoede op 17 oktober: actie ‘hang een laken uit je raam’,
standje op de Vrijheid, scholenactie, Soep op de stoep.

Hoe bereik je ’t Ver-Zet-je ?
Als je denkt dat je nood hebt aan onze groep…
of voel je je geroepen om een handje toe te steken,
aarzel dan niet om contact op te nemen:
*door ‘de feftig’ te bezoeken tijdens onze openingsuren op zaterdagmorgen en
woensdagnamiddag
*of contacteer:
Frederik Pollet
Mieke Michielsen
Paul Hendriks
Jan Leemans

0486/43 85 70
0498/57 68 83
0489/33 56 62
0472/45 81 82

*Meer info op de website
en facebook

frederikpollet@tverzetje.be
miekemichielsen@tverzetje.be
paulhendriks@tverzetje.be
janleemans@tverzetje.be
www.tverzetje.be
www.facebook.com/nieuwtverzetje/

Wil je de werking van ’t Ver-Zet-je steunen ?
Dit kan voor 1 €/maand. We houden het heel laagdrempelig en haalbaar.
Actie 1: Hoogstraten 500x
Wij zoeken 500 Hoogstratenaars die bereid zijn minstens 1€/maand te schenken.
Veelvouden mag, afronden naar boven evenzeer !
Actie 2: Hoogstraatse bedrijven schenken 500€/maand à rato van 1€/maand/WN
Doelstelling: equivalent van 500 werknemers. Wij zijn er immers van overtuigd dat
ook Hoogstraatse bedrijven en hun werknemers een duit in het zakje willen doen.
Ook hier geldt: veelvouden mag, afronden naar boven evenzeer !
Ons rekeningnummer op naam van:

Welzijnsschakel ’t Ver-Zet-je,
Gelmelstraat 50
B-2320 Hoogstraten.
BE21 9794 3318 2403

Fiscaal aftrekbare giften (meer dan € 40,00): storten op BE70 8939 4402 9125 van
Welzijnsschakels VZW, Huidevettersstraat 165, 1000 Brussel met vermelding
‘projectcode 17024’

Armoede is niet
leven met een laag inkomen…
of geen werk hebben…
of in een slecht huis wonen…
of het moeilijk hebben op school…
of geen goede gezondheid hebben…
of alleen staan met alles…
of…
Armoede is alle problemen op een hoop
tegelijkertijd en door elkaar heen.
Overleven in armoede is een dagtaak

