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Plan B’s
Tijdens het spel ‘Plan B’s’ maken de deelnemers kennis met 
de zeven B’s van toegankelijkheid. Verdeel de leidingsploeg 
in verschillende Chirogroepen. Ze moeten hun Chirogroep 
zo goed mogelijk draaiende houden door financiële af-
wegingen te maken, meer leden te verzamelen en de juiste 
beslissingen te nemen. Gedurende het spel worden drempel-
verlagende tips en tricks aangereikt, allemaal vanuit een 
armoede-insteek.

7 B’S VAN TOEGANKELIJKHEID
Mocht je ervan uitgaan dat er in jouw groep geen armoede 
is, weet dan dat armoede niet altijd zichtbaar is.

In Vlaanderen groeit een op de vijf kinderen op in armoede. 
De kans is redelijk groot dat er in jouw Chirogroep kinderen 
zijn die het thuis niet zo gemakkelijk hebben.

Ouders en kinderen die in armoede leven, kunnen heel 
wat drempels ervaren als ze zich willen inschrijven in je 
Chirogroep. In dit spel werken we met de zeven B’s van toe-
gankelijkheid. Die drempels beginnen immers allemaal met 
de letter b.

Betaalbaarheid gaat over de financiële drempel. Naast het 
lidgeld zijn er nog heel wat zaken die kosten met zich mee-
brengen: de Chirokleren, het kamp, kampeermateriaal, enz.

Bekendheid gaat over het feit of ouders en kinderen jullie 
Chirowerking kennen. Weten ze wat er gebeurt tijdens een 
activiteit of op kamp?

Begrijpbaarheid gaat over de mate waarin jullie begrijp-
baar communiceren.

Bruikbaarheid gaat over wat kinderen en jongeren eraan 
hebben om lid te worden van de Chiro. Welk nut heeft het?

Bereikbaarheid gaat over de manier waarop leden bij 
jullie werking geraken.

Beschikbaarheid gaat over het beschikbaar zijn van 
leiding naar ouders toe en de mogelijkheid om een goede 
band op te bouwen. Ook de onvoorwaardelijke mogelijkheid 
om deel te nemen aan activiteiten hoort hier thuis.

Betrouwbaarheid gaat over je veilig en thuis voelen in de 
Chiro.

Er zijn dus nog heel wat drempels te overwinnen!

Korte speluitleg
Je speelt in duo’s of trio’s, die elk een Chirogroep voorstellen. 
De spelers dobbelen en zetten zo passen op het spelbord. 
Gedurende het spel kunnen ze leden en leiding kopen, 
 moeten ze proberen financieel gezond te blijven, zorgen dat 
ze hun Chirogroep verder uitbouwen en de juiste beslis-
singen nemen.

Het is de bedoeling dat de leiding via het spel de zeven 
 soorten drempels leert kennen en stilstaat bij de welke con-
crete acties of aanpassingen ze als Chirogroep kunnen doen 
om die drempels weg te werken.

Groepsgrootte: 4 tot 18 deelnemers

Doelgroep: leiding

Spelbegeleiding: 1

Duur: 1 tot 1,5 uur

Terrein: Binnen rond een tafel

Doel: De leiding maakt kennis met de zeven soorten 
drempels van toegankelijkheid en krijgt inzicht in hoe zij 
door kleine aanpassingen en acties die drempels kunnen 
verlagen in hun Chirogroep.
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Voorbereiding
LEZEN
Er moet minstens één spelbegeleider zijn.

Lees het spel goed door.

Bekijk hoe lang je het spel wilt spelen.

KAARTJES EN KOPIES
Haal de middelste pagina’s uit de spelenbundel. Die pagina’s 
bevatten het spelbord en de bijlagen die je nodig hebt om 
(te kopiëren en) te verknippen.

 ➔ Knip de Chiropionnen uit en plooi ze in het midden 
zodat ze kunnen blijven staan.

 ➔ Knip de drempelkaartjes, de pechkaartjes, betalende 
activiteit en Chirozondag uit.

 ➔ Kopieer de leden- en leidingskaartjes twee keer als 
jullie met drie teams spelen en vier keer als jullie met zes 
teams spelen. Knip ze daarna allemaal uit.

 ➔ Kopieer het geld tien keer en knip het daarna uit. Of 
gebruik speelgoedgeld dat jullie hebben liggen.

 ➔ Kopieer het LK-blad zoveel keer als er teams zijn.

SPELBORD KLAARZETTEN
 ➔ Plak het spelbord aan elkaar.

 ➔ Leg het spelbord in het midden van de tafel.

 ➔ Leg de uitgeknipte kaartjes naast het spelbord. Leg de 
uitgeknipte leden en het geld bij de spelbegeleiding.

 ➔ Leg de handleiding bij de spelbegeleiding.

 ➔ Leg het materiaal klaar.

 ➔ Geef elk team een LK-blad.

 ➔ Geef elk team een pion.

 ➔ Geef elk team € 200 als startbedrag.

 ➔ Geef elk team 1 ribbel, 1 speelclubber, 1 rakwi, 1 tito, 
1 keti, 1 aspi en 1 leid(st)er.

MATERIAAL
Dit materiaal moeten jullie zelf bij elkaar zoeken:

 ➔ Dobbelsteen

 ➔ Speelgoedgeld (euro’s)

 ➔ Jenga-spel

 ➔ A3-papier

 ➔ Pennen en stiften

 ➔ Naamstickers

BIJLAGEN
 ➔ Spelbord

 ➔ Bijlage 1: Drempelkaartjes

 ➔ Bijlage 2: Kaartjes ‘Betalende activiteit’ 

 ➔ Bijlage 3: Kaartjes ‘Chirozondag’

 ➔ Bijlage 4: Kaartjes ‘Pech’

 ➔ Bijlage 5: Pionnen

 ➔ Bijlage 6: Kaartjes met leden

 ➔ Bijlage 7: A4-blad ‘LK’ per team

 ➔ Eurogeld
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Speluitleg
PLOEGEN VERDELEN
Je hebt minstens twee en maximaal zes teams nodig. Verdeel 
de leidingsploeg in teams van twee à drie spelers. Elk team 
krijgt een pion. Die pion stelt hun Chirogroep voor.

SPELVERLOOP
De Chirogroepen beginnen bij Start. Het team met de 
 jongste deelnemer mag beginnen met dobbelen. Daarna 
speel je verder in wijzerzin. Het aantal stappen dat je mag 
zetten, wordt bepaald door de dobbelsteen. Je mag je alleen 
in wijzerzin verplaatsen.

De vakjes waar de spelers op terechtkomen, zeggen meest-
al zelf wat er moet gebeuren. Voor meer uitleg: zie ‘Vakjes’ 
hiernaast.

Maak duidelijk dat het de bedoeling is om hun Chirogroep zo 
goed mogelijk draaiende houden door financieel gezond te 
blijven, meer leden te verzamelen en de juiste beslissingen te 
nemen.

Het is belangrijk dat ze van elke afdeling minstens één lid 
behouden. Alle afdelingen moeten dus vertegenwoordigd 
zijn. Als ze het laatste lid van een afdeling verliezen, moeten 
ze een soortgelijk lid terugkopen voor het bijbehorende 
bedrag.

Als een team op het vakje ‘Betalende activiteit’ komt, neemt 
dat team een dergelijk kaartje. Ze maken dan een keuze uit 
de mogelijkheden op het kaartje. De spelbegeleiding zoekt 
het gevolg van die keuze op in de handleiding.

Het spel is afgelopen als alle drempelkaartjes aan bod 
 gekomen zijn.

VAKJES
Het spelbord bestaat uit verschillende vakjes.

 ➔ Leden en leiding: Als een team op dat vakje komt, 
 mogen ze beslissen of ze dat lid of die leiding willen 
kopen. Als ze besluiten om iemand te kopen, betalen ze 
de bank het bedrag dat op het vakje staat. In ruil daar-
voor krijgen ze het kaartje van dat lid of die leiding. Dat 
kaartje leggen ze voor zich neer.

 ➔ Ribbel: kost € 15

 ➔ Speelclubber: kost € 15

 ➔ Rakwi: kost € 20

 ➔ Tito: kost € 25

 ➔ Keti: kost € 30

 ➔ Aspi: kost € 35

 ➔ Leiding: kost € 50

 ➔ Drempelkaartje: Neem een drempelkaartje, lees het 
voor aan de hele groep en neem indien nodig een 
 beslissing.

 ➔ Pechkaartje: Neem een pechkaartje en lees het voor aan 
de hele groep.

 ➔ Betalende activiteit: Neem een betalende-activiteit-
kaartje, lees het voor aan de hele groep en neem een 
beslissing. De spelbegeleiding vertelt wat het gevolg is 
van die keuze.

 ➔ Chirozondag: Neem een Chirozondagkaartje, lees het 
voor en voer de opdracht uit.

 ➔ Lokale handelaar: Jullie krijgen € 50 sponsoring.

 ➔ Eetfestijn: Jullie organiseren een eetfestijn en verdienen 
daar € 150 mee.

 ➔ Huisbezoek: Jullie gaan op huisbezoek. Daardoor 
 krijgen jullie er een lid naar keuze bij en ook het 
 bijbehorende lidgeld.

 ➔ LK (= leidingskring): Als een team op het LK-vakje komt, 
moeten ze een drempel kiezen op hun LK-blad. Daarvoor 
moeten ze minstens één aanpassing of actie verzinnen 
die ze in hun eigen Chirogroep kunnen doorvoeren om 
die drempel te verlagen. Eén idee per keer dat ze op het 
vakje komen, is voldoende.
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BETALENDE ACTIVITEIT
Als je op het vakje ‘Betalende activiteit’ komt, neem je een 
bijbehorend kaartje. Maak een keuze uit de mogelijkheden. 
Daarna zoekt de spelbegeleiding het gevolg van die keuze 
op in de handleiding.

Jullie gaan met de ribbels en de speelclub naar de 
film in de Kinepolis.

Kies:

 ➔ De leden betalen alles zelf. à -1 ribbel en  
-1 speelclubber.

 ➔ De leden betalen een deel zelf, de Chirokas legt voor 
iedereen 5 euro bij. à Je betaalt 5 euro per ribbel en 
speelclubber.

 ➔ De Chirokas betaalt alles voor alle leden. à Betaal 
10 euro per ribbel en speelclubber, jullie mogen nog 
eens gooien.

Jullie willen een afsluitende activiteit organiseren 
voor de rakwi’s. Welke activiteit kiezen jullie?

 ➔ Jullie gaan naar de openbare speeltuin. à Dat kost 
jullie niets. Jullie verliezen wel een rakwi omdat hij 
of zij het saai vindt.

 ➔ Jullie gaan naar een pretpark. à Jullie betalen een 
deel van de toegangsprijs. Jullie verliezen € 100 en 
1 lid.

 ➔ Jullie gaan naar de film. à Jullie betalen de 
 toegangsprijs. Jullie verliezen € 50.

De aspi’s willen gaan paintballen. Die activiteit kost 
25 euro per persoon.

Hoe pakken jullie dat aan?

 ➔ Alle aspi’s betalen alles zelf. à Je verliest 1 aspi.

 ➔ Jullie organiseren een carwash en zamelen geld 
in om een stuk te kunnen financieren. à Sla drie 
 beurten over en betaal 15 euro per aspi.

 ➔ De Chirokas betaalt alles. à 25 euro per aspi.

Jullie gaan met de volledige Chirogroep een dagje 
naar zee. Een aantal leden hebben van thuis zak-
geld meegekregen en andere niet. Op een bepaald 
 moment kopen een aantal leden iets in het souvenir-
winkeltje. Hoe lossen jullie dat op?

 ➔ Je laat de leden kopen wat ze willen. à -1 ribbel en 
-1 speelclubber.

 ➔ Je verbiedt de leden om iets te kopen. à -1 ribbel.

 ➔ Je koopt iets voor de hele groep. à Je verliest € 25.

De keti’s gaan naar een pretpark. Ze hebben zelf geld 
ingezameld om het te betalen, maar nu moeten ze 
ook nog ter plaatse geraken. Hoe lossen jullie dat 
op?

 ➔ Jullie gaan met het openbaar vervoer. De Chirokas 
betaalt dat want via de subsidies van de gemeente 
kunnen jullie een deel daarvan terugkrijgen. à Dat 
kost 15 euro per keti.

 ➔ Jullie gaan carpoolen, er zijn wel enkele ouders die 
willen rijden. à Dat kost niets. Wel een heleboel 
geregel, dus twee beurten overslaan.

 ➔ Iedereen betaalt zelf voor zijn of haar vervoer, 
tenslotte is het pretpark al door de kas betaald.  
à Dat is lastig voor keti’s die niet veel geld hebben, 
uiteindelijk gaan er drie niet mee. Ze blijven wel in 
de Chiro.

Met de leidingsploeg is het de gewoonte om naar de 
eetfestijnen van andere Chirogroepen te gaan. Zij 
komen dan ook op jullie eetfestijn eten. Overal gaan 
eten, dat kan wel aardig oplopen. Hoe lossen jullie 
dat op?

 ➔ De leiding betaalt alles zelf. à -2 mensen uit de 
leidingsploeg.

 ➔ De Chirokas betaalt alles. à Je verliest € 200.

 ➔ De Chirokas betaalt € 5 per persoon per eetfestijn. 
à Je verliest € 100.

Jullie gaan elk jaar op leidingsweekend. Wie betaalt 
wat?

 ➔ De Chirokas betaalt het volledige weekend. à Je 
verliest € 250.

 ➔ De leiding betaalt € 50 zelf en de rest betaalt de 
Chirokas. à Je verliest € 100.

 ➔ De leiding betaalt alles zelf. à -2 mensen uit de 
leidingsploeg.

De tito’s gaan op uitstap naar een hoogteparcours. 
Hoe geraken jullie daar?

 ➔ Jullie gaan met de fiets. Je huurt een fiets voor één 
lid. à Dat kost € 25 en je slaat 1 beurt over.

 ➔ Jullie lobbyen bij de gemeente om gratis bussen te 
voorzien. à Sla 3 beurten over.

 ➔ Jullie vragen aan ouders om hun kinderen te 
 brengen. à Je verliest 2 tito’s.
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BIJLAGE 1: DREMPELKAARTJES

BETAALBAARHEID
Op huisbezoek bij je leden krijg je 
altijd veel vragen over de Chirokleren. 
Het is duidelijk dat het lang niet voor 
iedereen evident is om Chirokleren 
te kopen. In jouw Chirogroep is er 
gelukkig een goed werkend tweede-
handssysteem. Alle -12- jarigen 
 geraken op die manier vlot aan 
Chirokleren. Daardoor krijg je twee 
nieuwe ribbels.

BETAALBAARHEID
Dit jaar gaan jullie op kamp in een 
nieuwe formule: er is een gebouw 
met sanitair, maar voor de rest is alles 
in tenten. Dat wil zeggen dat alle 
kinderen een veldbed of luchtmatras 
moeten meebrengen én een warme 
slaapzak.

Je kan kiezen. Ofwel investeren 
jullie met de Chirogroep in enkele 
veldbedden en slaapzakken voor de 
kinderen die dat niet kunnen betalen: 
dat kost € 250.

Ofwel investeren jullie niet en 
 verliezen jullie drie leden.

BETAALBAARHEID
In jullie Chirogroep betaalt iedereen 
evenveel lidgeld. Er is een gezin met 
drie kinderen dat dat niet meer kan 
betalen. Jullie beslissen om  volgend 
jaar een graduele korting voor 
grote gezinnen in te voeren. Helaas 
 verliezen jullie dit jaar wel nog drie 
leden door (naar keuze).

BETAALBAARHEID
De Chirokleren zijn niet goedkoop. 
Jullie hebben beslist om niet meer 
het hele assortiment te verplichten, 
maar leden te laten kiezen welke 
(Chiro)kleren zij dragen. Zolang ze 
maar vuil mogen worden.   
Daardoor bereiken jullie meer leden. 
Je krijgt twee nieuwe rakwi’s.

BETAALBAARHEID
Jullie komen te weten dat er een aan-
tal leden zijn die (een deel van) het 
kamp- of lidgeld niet kunnen betalen. 
Jullie doen een aanvraag bij Chiro 
Voor Chiro, het solidariteitsfonds. Jul-
lie bekijken samen de mogelijkheid 
om in de toekomst binnen je groep 
een solidariteitssysteem op poten te 
zetten.

Daardoor krijgen jullie een nieuwe 
speelclubber en een nieuwe tito.

BETAALBAARHEID
Jullie hebben een goed draaiende 
fuif met veel winst. Jullie beslissen 
om 5% van die winst in jullie eigen 
solidariteits kas te stoppen. Met die 
kas zorgen jullie ervoor dat elk kind 
lid kan worden van jullie groep of 
mee kan op kamp.

Jullie krijgen er twee leden naar 
keuze bij.

BETAALBAARHEID
Jullie werken met vieruurtjes kaarten. 
Ouders kunnen die kaartjes op 
voorhand aankopen. Jullie weten dat 
een van je leden het thuis niet breed 
heeft. Jullie beslissen om hem een 
gratis vieruurtjeskaart te geven. Op 
die manier zien andere leden niet 
dat hij geen vieruurtje kan kopen. 
Daardoor krijgen jullie er een lid naar 
keuze bij. 

BETAALBAARHEID
In jullie gemeente bestaat de UiT-
PAS. Sinds kort kan die ook bij jullie 
gebruikt worden. Kinderen die zo’n 
pas hebben, krijgen korting op het 
lidgeld en het kampgeld. Als jullie 
op uitstap gaan, kiezen jullie voor 
activiteiten waar je die UiTPAS (met 
kansentarief ) kan gebruiken.

Daardoor krijgen jullie er een rakwi 
en een aspi bij.

BETAALBAARHEID
Jullie sturen één week voor het kamp 
nog een lange lijst naar de ouders 
waarin staat wat ze extra moeten 
meenemen. Daardoor haakt er een lid 
af. Jullie verliezen een speelclubber.
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BETAALBAARHEID
Jullie vertellen op de lokale radio over 
jullie solidariteitskas. Een luisteraar 
biedt spontaan haar hulp aan en stort 
€ 100.

BETAALBAARHEID
Het kampgeld bedraagt € 100 in jullie 
groep. Voor een aantal gezinnen is 
het moeilijk om dat bedrag in één 
keer te betalen. Jullie hebben nog 
niet nagedacht over een systeem 
waarbij ouders in schijven kunnen 
betalen. Daardoor verliezen jullie 
twee leden.

BETAALBAARHEID
Jullie werken met een flexibele 
kampprijs. Jullie vragen bijvoorbeeld 
in plaats van € 100 een bedrag tussen 
€ 100 en € 120. Daarbij leggen jullie 
uit aan de ouders dat de € 100 ver-
plicht is, en dat de vrije bijdrage daar 
bovenop helpt om het kampgeld te 
betalen voor leden die het moeilijker 
hebben. Afhankelijk van hoe succes-
vol dat is, kan je een korting geven. 
Eventuele overschotten worden  het 
volgende jaar gebruikt. Daardoor 
krijgen jullie er twee leden naar keuze 
bij.

BESCHIKBAARHEID
Een goede band opbouwen met 
ouders is absoluut noodzakelijk. Bij 
het begin en einde van een Chiro-
activiteit staat er van elke afdeling 
minstens iemand van de leiding aan 
de ingang van het lokaal. Je begroet 
de ouders en je zwaait hen uit. Je 
kan ook nog iets vertellen over hoe 
de dag geweest is, of hen  herinneren 
aan het weekend of een andere 
activiteit die eraan komt. Dat loont: 
ouders komen gemakkelijker naar 
activiteiten om de kas te spijzen én 
ze hebben meer vertrouwen in je 
Chirogroep. Jullie krijgen € 100 en 
ook twee nieuwe leden: een tito en 
een ribbel.

BESCHIKBAARHEID
Mails, telefoontjes, sms’jes, chat-
berichten enz. van ouders be-
antwoorden jullie altijd zo snel 
mogelijk. Het is namelijk belangrijk 
dat de  ouders voelen dat je echt 
begaan bent met hun kinderen en 
dat je veel tijd steekt in de Chiro. 
Als ouders  voelen dat jullie echt 
naar hen  luisteren,  verlagen jullie 
ook de  drempel om iets moeilijks 
te  vertellen. Het  vertrouwen van de 
ouders levert jullie drie leden naar 
keuze op.

BESCHIKBAARHEID
Er zijn twee leden die al enkele weken 
niet meer kwamen opdagen. Jullie 
beslissen om een berichtje te sturen 
naar ouders om te laten weten dat ze 
zeker nog altijd welkom zijn. Daar-
door krijgen jullie er twee leden naar 
keuze bij.

BESCHIKBAARHEID
Om het Chirojaar af te sluiten, gaan 
jullie zwemmen. Ouders moeten 
hun kinderen daarvoor een week op 
voorhand inschrijven. Voor sommige 
ouders is het moeilijk om op voor-
hand te laten weten of ze kunnen 
deelnemen aan de activiteit. Daar-
door verliezen jullie een speelclubber 
en een tito.

BESCHIKBAARHEID
Jullie werken niet met een vast 
maandprogramma dat je op voor-
hand aan de ouders bezorgt. Het 
programma wordt – soms heel erg 
last minute – via Facebook bekend-
gemaakt. De ouders weten dat ze de 
pagina in de gaten moeten houden. 
Door zo te werken, sluit je ouders en 
dus ook leden uit die niet constant 
toegang hebben tot het internet. Je 
verliest drie leden: een ribbel, een 
speelclubber en een rakwi.

BEREIKBAARHEID
Jullie gaan op uitstap naar de Zoo. 
Jullie beslissen om geen bus in te 
leggen, maar een carpoolsysteem in 
te voeren. Via dat systeem kunnen 
ouders aangeven hoeveel plaatsen 
ze nog over hebben in hun auto. Zo 
kunnen er ook leden mee die thuis 
geen auto ter beschikking hebben. 
Daardoor krijgen jullie er twee leden 
naar keuze bij.
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BEREIKBAARHEID
Jullie Chirolokaal ligt achter een 
bosje. Jullie hebben gemerkt dat 
sommige ouders jullie Chirolokaal 
niet weten liggen. Jullie beslissen om 
volgend jaar pijltjes op te hangen. 
Helaas verliezen jullie er dit jaar wel 
een rakwi en een tito door.

BEREIKBAARHEID
Sommige leden komen met het 
openbaar vervoer naar de Chiro. 
Sommige leden zijn daardoor al een 
drie kwartier te vroeg aan de lokalen. 
Jullie hadden daar geen rekening 
mee gehouden. Jullie beslissen om 
vanaf volgend jaar te zorgen dat er 
altijd minstens iemand van de leiding 
aanwezig is om die leden op te van-
gen. Helaas verliezen jullie daar dit 
jaar wel een tito door.

BEREIKBAARHEID
Jullie kampplaats ligt dit jaar op 
 ongeveer 1,5 uur rijden van jullie 
 lokaal. Normaal gaan jullie altijd 
in jullie eigen provincie op bivak, 
maar deze keer waren jullie laat met 
 boeken en moeten jullie dus ver 
rijden.

Jullie laten de ouders hun kinderen 
brengen. Dat brengt geen kosten 
voor jullie met zich mee, maar jullie 
verliezen drie leden naar keuze.

BEKENDHEID
Jullie beslissen  om flyers uit te delen 
aan de schoolpoort. Dat kost jullie € 
50 maar het levert een extra lid op 
(naar keuze: ribbel, speelclubber of 
rakwi).

BEKENDHEID
Zoals elk jaar sturen jullie een mailtje 
naar het OCMW om jullie vereniging 
bekend te maken. Jullie stoppen er 
een digitale flyer blij en vragen om 
reclame te maken. Het OCMW kan 
mogelijkheden helpen vinden om 
financiële drempels te overwinnen.

Daardoor krijgen jullie er een nieuwe 
ribbel, rakwi en keti bij.

BEKENDHEID
Jullie organiseren samen met de 
straathoekwerker een spelnamiddag 
op het pleintje in een sociale woon-
wijk. Jullie krijgen er drie leden naar 
keuze bij.

BEKENDHEID
Het recept voor het zaligste kamp 
heb je al: de beste leidingsploeg van 
het land, leden met veel goesting, en 
een heerlijk maf kampthema. Jullie 
beslissen om mee te doen aan Ieder-
een Mee Op Kamp. Op die manier 
willen jullie kinderen en jongeren 
bereiken die de weg naar de Chiro 
(nog) niet gevonden hebben.

Daardoor krijgen jullie er een ribbel, 
een keti en een aspi bij.

 BEKENDHEID
Jullie beslissen om via de website 
van de Chiro een gepersonaliseerde 
Chirofolder te bestellen om jullie 
werking bekend te maken aan het 
begin van het schooljaar. Jullie gaan 
met die folders en een leuk kennis-
makingsspelletje rond in de klassen. 
Jullie betalen daarvoor € 100, maar 
krijgen er ook twee leden naar keuze 
bij.

BETROUWBAARHEID
Jullie beslissen in het begin van het 
jaar om een vertrouwenspersoon aan 
te stellen. Ouders kunnen problemen 
met die persoon bespreken en je 
kan hen verzekeren dat het discreet 
aangepakt wordt. Jullie beslissen 
om iemand van de leiding te kiezen 
die aangeeft nog graag enkele jaren 
te blijven zodat het vertrouwen van 
de ouders niet telkens opnieuw 
 gewonnen moet worden. Daardoor 
krijgen jullie er een speelclubber bij.
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BETROUWBAARHEID
Aan het begin van het jaar geven 
jullie aan alle ouders een blad mee 
waar iedereen van de leiding met 
foto op staat en waarop duidelijk 
aangegeven staat van welke  afdeling 
ze leiding zijn. Jullie hangen dat 
blad ook op aan de ingang van jullie 
lokaal. Zo weten ouders bij wie ze 
terechtkunnen met vragen. Daardoor 
krijgen jullie er een lid naar keuze bij.

BETROUWBAARHEID
Jullie hebben een goede band met 
de ouders van jullie leden. Een ouder 
geeft aan dat haar kind gepest wordt 
op school. Jullie weten niet wat jullie 
daarmee moeten doen. Achteraf pas 
denken jullie eraan dat jullie hadden 
kunnen doorverwijzen naar het CLB 
of het JAC. Jullie verliezen een lid 
naar keuze.

BETROUWBAARHEID
Jullie gaan op huisbezoek bij nieuwe 
leden. Zo bouwen jullie een band op 
met elkaar. Jullie nemen een foto-
boek mee om uit te leggen hoe jullie 
werking eruitziet. Je leert meteen 
ook veel over de thuissituatie van 
je  leden, iets waar je soms rekening 
mee moet houden.  Daardoor krijgen 
jullie er drie leden naar keuze bij.

 BEGRIJPBAARHEID
Jullie houden jullie programma’s 
graag mysterieus en jullie gebruiken 
graag cryptische omschrijvingen. 
Daardoor begrijpen sommige ouders 
niet goed wat hun kinderen moeten 
meebrengen of aantrekken. Daardoor 
verliezen jullie een rakwi.

BEGRIJPBAARHEID
Jullie komen er op het einde van 
het werkjaar achter dat ouders geld 
kunnen terugkrijgen via verschillende 
kanalen: ziekenfonds, fiscale attesten 
voor deelname aan het kamp, UiTPAS, 
enz. Jullie beslissen om volgend jaar 
een uitgebreide brief mee te geven 
aan alle ouders waarin jullie de 
 mogelijkheden van financiële steun 
opsommen. Helaas verliezen jullie 
er dit jaar wel een rakwi en een tito 
door.

BEGRIJPBAARHEID
Jullie beslissen om briefjes met korte 
boodschappen mee te geven aan 
jullie leden in plaats van een lange 
brief met uitleg. Daarnaast beslissen 
jullie ook om symbolen toe te 
voegen. Daardoor krijgen jullie er een 
ribbel en een rakwi bij.

BRUIKBAARHEID
Jullie  gaan dit jaar langs op de 
 ouderavond in de school. Jullie 
maakten  op kamp een filmpje 
waarin  leden vertellen wat Chiro is en 
wat het voor hen betekent. Nadien 
komen enkele ouders vertellen dat 
ze niet wisten dat Chiro zo belangrijk 
kan zijn. Jullie gaan ook het gesprek 
aan met ouders die denken dat de 
Chiro niets voor hun kinderen is. 
Daardoor krijgen jullie er een ribbel 
en een speelclubber bij.

BRUIKBAARHEID
Bij het flyeren in de school horen 
jullie een groepje kinderen zeggen 
dat ze bij de Chiro niets kunnen 
gaan doen. Jullie spreken hen aan en 
vragen waarom ze dat denken. Jullie 
krijgen er een rakwi bij.

BRUIKBAARHEID
Jullie vragen na bij het OCMW of er 
een armoedevereniging actief is in de 
gemeente. Jullie vragen aan hen hoe 
jullie  de Chiro kunnen bekendmaken. 
Daardoor krijgen jullie er twee leden 
naar keuze bij.
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BIJLAGE 2: BETALENDE ACTIVITEIT

Jullie gaan met de ribbels en de speel
club naar de film in de Kinepolis.

Kies:

1) De leden betalen alles zelf.

2) De leden betalen een deel zelf, de 
Chirokas legt voor iedereen 5 euro 
bij.

3) De Chirokas betaalt alles voor alle 
leden.

De aspi’s willen gaan paintballen. Dat 
kost € 25 per persoon. Hoe pakken 
jullie dat aan?

1) Alle aspi’s betalen alles zelf.

2) Jullie organiseren een carwash en 
zamelen geld in om een stuk te 
kunnen financieren.

3) De Chirokas betaalt alles.

De keti’s gaan naar een pretpark. Ze 
hebben zelf geld ingezameld om het 
te betalen, maar nu moeten ze ook 
nog ter plaatse geraken. Hoe lossen 
jullie dat op?

1) Jullie gaan met het openbaar ver-
voer. De Chirokas betaalt dat want 
via de subsidies van de gemeente 
kunnen jullie daar een deel van 
terugkrijgen.

2) Jullie gaan carpoolen, er zijn wel 
enkele ouders die willen rijden.

3) Iedereen betaalt zelf voor zijn 
of haar vervoer, tenslotte is het 
pretpark al door de kas betaald.

Jullie willen een afsluitende activiteit 
organiseren voor de rakwi’s. Welke 
kiezen jullie?

1) Jullie gaan naar de openbare 
speeltuin.

2) Jullie gaan naar een pretpark.

3) Jullie gaan naar de film.

Jullie gaan met de volledige Chiro
groep een dagje naar zee. Een aantal 
leden hebben van thuis zakgeld 
meegekregen en andere niet. Op een 
bepaald moment kopen een aantal 
leden iets in het souvenirwinkeltje. 
Hoe lossen jullie dat op?

1) Je laat de leden kopen wat ze 
willen.

2) Je verbiedt de leden iets te kopen.

3) Je koopt iets voor de hele groep.

Met de leidingsploeg is het de 
 gewoonte om naar de eetfestijnen 
van andere Chirogroepen te gaan. 
Zij komen dan ook op jullie eetfestijn 
eten. Overal gaan eten, dat kan wel 
aardig oplopen. Hoe lossen jullie dat 
op?

1) De leiding betaalt alles zelf.

2) De Chirokas betaalt alles.

3) De Chirokas betaalt 5 euro per 
persoon per eetfestijn.

Jullie gaan elk jaar op leidings
weekend. Wie betaalt wat?

1) De Chirokas betaalt het volledige 
weekend.

2) De leiding betaalt 50 euro zelf en 
de rest betaalt de Chirokas.

3) De leiding betaalt alles zelf.

De tito’s gaan op uitstap naar een 
hoogteparcours. Hoe geraken jullie 
daar?

1) Jullie gaan met de fiets. Je huurt 
een fiets voor één lid.

2) Jullie lobbyen bij de gemeente 
om gratis bussen te voorzien.

3) Jullie vragen aan ouders om hun 
kinderen te brengen.
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BIJLAGE 3: CHIROZONDAG

Maak een affiche van de 
drie tips die jullie zeker 

willen toepassen in 
jullie Chirogroep om de 

financiële drempels weg te 
werken. 

Iedereen van de groep 
moet het plafond tikken. 

Elkaar helpen mag, 
natuurlijk. Jullie mogen 
pas verder spelen als de 

opdracht gelukt is.

Speel ‘Wie ben ik?’. Pas als 
iedereen geraden heeft wie 

of wat hij of zij is (sticker 
op het voorhoofd), kunnen 

jullie verder spelen.

Bouw met de Jenga-
blokken een toren van 
minstens 70 cm hoog.

Bouw je Chirolokalen na 
met de Jenga-blokken en 
eventueel andere dingen 
die je in de buurt vindt.
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BIJLAGE 4: PECHVAK, ONVERWACHTE KOSTEN VOOR JE CHIROGROEP

Er breekt een luizenplaag 
uit op kamp. Dat kost jullie 

€ 50.

Er wordt ingebroken in 
jullie lokaal. Dat kost jullie 

€ 200.

Jullie hebben een  
muizenplaag in de lokalen. 

Dat kost jullie € 30.

Jullie kelder is helemaal 
ondergelopen. Dat kost 

jullie €150.

De partytent is 
kapotgewaaid op kamp. 

Dat kost jullie € 70.

Jullie hebben een lekkende 
kraan. Dat kost jullie € 50.

De plakkaatverf is op. Jullie 
moeten nieuwe gaan kopen 
in De Banier. Dat kost jullie 

€ 50.

Er wordt gevoetbald in het 
lokaal. Daardoor wordt een 

venster kapot gestampt. 
Dat kost jullie € 100.

Jullie hebben een 
wespennest. De brandweer 
moet het komen weghalen. 

Dat kost jullie € 50.
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BIJLAGE 5: PIONNEN

plooilijn

plooilijn
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BIJLAGE 5: KAARTJES MET LEDEN
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BIJLAGE 7: LK, DREMPELS: 7 B’S
Op dit blad mogen jullie ideeën opschrijven om de onderstaande drempels te verlagen in jullie eigen Chirogroep. Eén idee per 
keer dat jullie op het vak ‘LK’ komen, is voldoende. Neem dit blad zeker mee naar jullie eigen leidingskring.

Betaalbaarheid: gaat over de financiële drempel. Naast het lidgeld zijn er nog heel wat zaken die kosten met zich mee-
brengen: de Chirokleren, het kamp, kampeermateriaal, enz.

�����������������������������������������������������������������������������������������������  

�����������������������������������������������������������������������������������������������

Beschikbaarheid: gaat over het beschikbaar zijn van leiding voor ouders en de mogelijkheid om een goede band op te 
bouwen. Ook de onvoorwaardelijke mogelijkheid om deel te nemen aan activiteiten hoort hier thuis.

�����������������������������������������������������������������������������������������������  

�����������������������������������������������������������������������������������������������

Bereikbaarheid: gaat over de manier waarop leden bij jullie werking geraken.

�����������������������������������������������������������������������������������������������  

�����������������������������������������������������������������������������������������������

Bruikbaarheid: gaat over wat kinderen en jongeren eraan hebben om lid te worden van de Chiro. Welk nut heeft het?

�����������������������������������������������������������������������������������������������  

�����������������������������������������������������������������������������������������������

Bekendheid: gaat over het feit of ouders en kinderen jullie Chirowerking kennen. Weten ze wat er gebeurt op een 
 activiteit of op kamp?

�����������������������������������������������������������������������������������������������  

�����������������������������������������������������������������������������������������������

Betrouwbaarheid: gaat over je veilig en thuis voelen in de Chiro. 

�����������������������������������������������������������������������������������������������  

�����������������������������������������������������������������������������������������������

Begrijpbaarheid: gaat over de mate waarin jullie begrijpbaar communiceren.

�����������������������������������������������������������������������������������������������  

�����������������������������������������������������������������������������������������������
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Nabespreking
Bespreek het spel.

 ➔ Welk gevoel had je tijdens het spel?

 ➔ Heb je iets geleerd?

 ➔ Wat zullen jullie onthouden?

 ➔ Welke aanpassingen of acties zijn haalbaar in de Chiro?

 ➔ Maak een plan met drie tot vijf actiepunten/aanpassin-
gen voor jouw eigen ploeg. Maak heel concreet hoe je 
die actiepunten/aanpassingen gaat aanpakken.

Wees trots op wat je doet en deel foto’s van je acties op soci-
ale media. Tag Spoor ZeS zodat we je actie kunnen delen op 
facebook.com/spoorzes of instagram.com/SpoorZeSChiro.

Zin om met je leden 
een spel te spelen over 
armoede?

Vanaf 12 jaar kan je de 
jongerenspelen ‘(Ik zit) 
op koers’ of ‘Van Alfa 
tot Omega 3’ spelen.

Chiro Voor Chiro
Sommige Chirogroepen hebben heel wat leden die het 
thuis financieel niet breed hebben.

Tegelijk zijn er heel wat groepen met een stevige finan-
ciële pot. Soms steunen ze een goed doel. Chiro Voor 
Chiro wil Chirogroepen er laten zijn voor elkaar. Zo zorg je 
ervoor dat Chiro betaalbaar is voor iedereen.

Chiro is toch niet duur?

Er zijn wel een heleboel verdoken kosten: Chirokleren, 
weekends, samen eten na de Chironamiddag, kampeer-
materiaal, enz. Voor sommige ouders zijn die kosten een 
drempel om hun kinderen naar de Chiro te sturen of hen 
daar te houden.

Waarvoor kan je een aanvraag doen?

 ➔ Aankoop kampeermateriaal, zoals veldbedden, slaap-
zakken of gamellen. Gezinnen die krap bij kas zitten, 
kunnen die dan lenen.

 ➔ Een tweedehandssysteem voor Chirokleren opstarten. 
Kinderen en jongeren die uit hun kleren gegroeid zijn, 
kunnen die teruggeven aan de groep.

 ➔ (Een deel van) het kamp- of lidgeld terugbetalen voor 
kinderen en jongeren. We bekijken dan wel of het 
mogelijk is om in de toekomst binnen je eigen Chiro-
groep een solidariteitssysteem op poten te zetten.

 ➔ Een eigen project of initiatief om Chiro voor iedereen 
betaalbaar te maken.

Meer info of een aanvraag doen: chiro.be/chiro-voor-
chiro.

Iedereen Mee Op Kamp
Langzaamaan krijg je de lentekriebels in je buik en 
 kunnen jullie beginnen dromen van het bivak dat 
 dichter bij komt! Hebben jullie al gehoord van Iedereen 
Mee Op Kamp (IMOK)? Via IMOK kan je je kamp open-
stellen voor kinderen en jongeren die hun weg naar de 
Chiro moeilijk vinden. Je kan contact zoeken met lokale 
sociale organisaties, OKAN-scholen of het OCMW om 
een samenwerking aan te gaan. Om dat te promoten, 
krijg je gepersonaliseerde flyers, GRATIS!

Vorig jaar deden 61 groepen mee. We nodigen jullie 
graag uit om dit jaar ook deel te nemen aan Iedereen 
Mee Op Kamp.

Meer info: chiro.be/iedereen-mee-op-kamp

Nog vragen?
Neem contact op met je gewest of verbond. 
Of stel je vraag via diversiteit@chiro.be.

#wijdoenmee
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Drempelverlagende tips en tricks
Dit blad bevat alle drempelverlagende tips en tricks die jullie in het spel kunnen vinden. Je kunt dit blad gebruiken om die 
thema’s te bespreken tijdens een leidingskring.

BETAALBAARHEID
 ➔ Werk een tweedehandssysteem uit voor Chirokleren.

 ➔ Investeer met je Chirogroep in slaapzakken en veld-
bedden. Die kun je uitlenen aan kinderen die dat zelf niet 
hebben.

 ➔ Geef graduele korting aan (grote) gezinnen. Vanaf het 
tweede of derde kind krijgen ze korting.

 ➔ Verplicht niet het hele assortiment aan Chirokleren.

 ➔ Doe een aanvraag bij Chiro Voor Chiro en bekijk samen 
de mogelijkheid om in de toekomst binnen de Chiro een 
solidariteitssysteem op poten te zetten.

 ➔ Werk met een solidariteitskas in jullie Chirogroep. Reser-
veer een deel van jullie winst voor die kas.

 ➔ Geef sommige kinderen een gratis vieruurtjeskaart.

 ➔ Aanvaard de UiTPAS en geef kortingen op lid- en kamp-
geld. Kies bij betalende activiteiten voor activiteiten waar 
je de UiTPAS (met kansentarief ) kan gebruiken.

 ➔ Bied de mogelijkheid aan om in schijven te betalen.

 ➔ Werk met een flexibele kampprijs. Jullie vragen bijvoor-
beeld in plaats van € 100 een bedrag tussen € 100 en 
€ 120, waarbij jullie duidelijk maken dat het gedeelte 
boven € 100 niet verplicht is. Daarmee dragen ze wel bij 
aan het kampgeld van leden die het moeilijker kunnen 
betalen.

BESCHIKBAARHEID
 ➔ Werk met een vast maandprogramma. Maak de datums 

op voorhand bekend.

 ➔ Zorg dat er bij het begin en einde van een Chiroactiviteit 
per afdeling minstens één iemand van de leiding aan de 
ingang van het lokaal staat.

 ➔ Antwoord zo snel mogelijk op vragen van ouders.

 ➔ Als leden enkele weken niet meer naar de Chiro 
 ge komen zijn, stuur hen dan zeker een berichtje dat ze 
nog altijd welkom zijn.

 ➔ Laat ouders niet (te lang) op voorhand inschrijven voor 
activiteiten.

BEREIKBAARHEID
 ➔ Werk een carpoolsysteem uit voor uitstappen of om op 

kamp te gaan.

 ➔ Voorzie duidelijke bewegwijzering naar jullie lokaal.

 ➔ Als jullie weten dat er leden met het openbaar vervoer 
komen, zorg dan dat er zeker op tijd leiding aanwezig is.

BRUIKBAARHEID
 ➔ Stel de Chiro voor op de ouderavond in de school aan de 

hand van een filmpje. ChiroTv maakte het filmpje ‘Wat 
betekent Chiro?’, dat kan je daarvoor gebruiken. Je vindt 
het op YouTube. Ga ook het gesprek aan met ouders die 
denken dat Chiro niets voor hun kinderen is.

 ➔ Ga met armoedeorganisaties in de buurt in gesprek over 
jullie Chirogroep.

 ➔ Vraag aan jullie huidige leden waarom zij graag naar de 
Chiro komen. Dat kan je gebruiken in je flyers, filmpjes, 
enz.

BEKENDHEID
 ➔ Maak flyers om uit te delen.

 ➔ Maak reclame voor jullie werking via het OCMW.

 ➔ Organiseer een activiteit in een sociale woonwijk (samen 
met de straathoekwerker).

 ➔ Doe mee aan Iedereen Mee Op Kamp.

 ➔ Bestel een gepersonaliseerde Chirofolder via de website 
van de Chiro.

 ➔ Ga rond in klassen om reclame te maken voor jullie 
werking.

 ➔ Maak een fotoboek over jullie Chirogroep en neem het 
eventueel mee op huisbezoek. Zorg dat er verschillende 
soorten activiteiten 
in het fotoboek 
staan die goed 
weerspiege-
len wat jullie 
Chirogroep doet. 
Neem zeker niet 
alleen foto’s van 
spectaculaire of 
betalende activi-
teiten.
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BETROUWBAARHEID
 ➔ Stel een vertrouwenspersoon aan in jullie Chirogroep. 

Ouders kunnen problemen met die persoon bespreken 
en je kan hen verzekeren dat het discreet aangepakt 
wordt.

 ➔ Maak een overzicht van wie leiding is van welke afdeling. 
Zet er zeker ook foto’s bij. Zo weten ouders direct wie ze 
kunnen aanspreken.

 ➔ Verwijs bij problemen indien nodig door naar het 
OCMW, CLB, JAC, enz.

 ➔ Ga op huisbezoek aan het begin van het Chirojaar of 
voor jullie kamp. Zo bouwen jullie een band op met de 
ouders.

BEGRIJPBAARHEID
 ➔ Gebruik duidelijke taal in jullie communicatie. Vermijd 

cryptische beschrijvingen.

 ➔ Informeer álle ouders over financiële steun. Ouders 
 kunnen namelijk geld terugkrijgen via verschillende 
kanalen: ziekenfonds, fiscale attesten, enz.

 ➔ Werk met korte boodschappen en briefjes in plaats van 
lange brieven.

 ➔ Gebruik symbolen in jullie communicatie.

SAMEN SOLIDAIR TEGEN ARMOEDE!
Welzijnszorg is een beweging tegen armoede en sociale 
uitsluiting. Via sensibilisering, vorming en campagnes 
proberen we kennis over armoede te delen.

Dit jaar voeren we campagne met als thema ‘solidariteit’.  
Solidariteit betekent dat je mee verantwoordelijkheid wil 
dragen voor het welzijn van iedereen in de samenleving. 
Dat kan op een directe manier, door anderen te helpen, 
door samen te werken in een vereniging. Even belangrijk is 
het structurele beleid van de overheid om armoede te be-
strijden. De overheid organiseert solidariteit onder andere 
via de sociale zekerheid. 

Om onze droom waar te maken, een samenleving zonder 
armoede, hebben we iedereen nodig.

Deze campagne wil de solidariteit 
 tussen mensen aanwakkeren. Als 
 mensen met verschillende achter-
gronden elkaar ontmoeten, leren ze 
zo ook elkaars noden kennen. Als we 
 elkaars verhalen horen, beseffen we 
waar het systeem soms faalt, waar 
mensen toch achter het net vissen. 
We kunnen dan samen hameren op 
structurele maatregelen en beleids-
keuzes die de armoede doen dalen. 
Daar wordt iedereen beter van!

We doen een oproep aan iedereen: 
vrijwilligers, verenigingen, middenveld, 
politici en beleidsmakers, om samen 
de strijd tegen armoede aan te gaan en 
voor solidariteit te kiezen.

OPROEP: BOUW MEE AAN ONZE 
SOLIDARITEITSMUUR
Welzijnszorg bestaat dit jaar 50 jaar. Dat is een halve eeuw 
samen met veel mensen armoede helpen uitsluiten. 
 Solidariteit was altijd onze rode draad.

50 jaar campagne voeren betekent ook 50 jaar aandacht 
vragen met acties, beelden, slogans en affiches. Onze 
feestaffiche maken we samen met jullie.

Onder de slogan ‘Samen solidair tegen armoede’ willen 
we een campagne voeren die niemand onberoerd laat. En 
daar hebben we ook jou voor nodig. Blijf niet aan de zijlijn 
staan, toon dat je solidair bent tegen armoede en maak 

met je Chirogroep een solidariteits-
affiche.

Op 30 mei 2020 sluiten we ons feestjaar 
af met een grote picknick in Leuven. Op 
die dag plakken we alle solidariteits-
affiches op een grote solidariteitsmuur. 
Iedereen moet het gezien hebben!

Alle informatie over de campagne, 
de affiches en de picknick vind je op 
 welzijnszorg.be.

Samen solidair tegen armoede.
Voor een samenleving zonder armoede hebben we iedereen nodig.  
Steun de campagne en 100 projecten door te kiezen voor solidariteit.

BE21 0000 0000 0303 | samentegenarmoede.be
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Adressenlijst

SPOOR ZES
Kipdorp 30
2000 Antwerpen
03-231 07 95
spoorzes@chiro.be
chiro.be/spoorzes
spoorzesindeklas.be

WELZIJNSZORG

Nationaal
Huidevettersstraat 165
1000 Brussel
02-502 55 75
info@welzijnszorg.be
welzijnszorg.be

Regionale diensten
Brussel

Huidevettersstraat 165
1000 Brussel
02-213 04 73
brussel@welzijnszorg.be

Vlaams-Brabant/Mechelen

Varkensstraat 6
2800 Mechelen
015-29 84 58
mechelen@welzijnszorg.be

West-Vlaanderen

Sint-Jorisstraat 13
8800 Roeselare
051-26 08 08
roeselare@welzijnszorg.be

Limburg

Tulpinstraat 75
3500 Hasselt
011-24 90 20
hasselt@welzijnszorg.be

Oost-Vlaanderen

Sint-Salvatorstraat 30
9000 Gent
09-269 23 40
gent@welzijnszorg.be

Antwerpen

Rolwagenstraat 73
2018 Antwerpen
03-217 24 90
antwerpen@welzijnszorg.be
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Meer Spoor ZeS
Ga naar chiro.be/jongerenspel. Daar vind je nog een heleboel 
jongerenspelen die Spoor ZeS maakte in samenwerking met 
Welzijnszorg en Broederlijk delen!

Naast jongerenspelen maakt Spoor ZeS nog andere 
 materialen.

SAMEN SOLIDAIR! 
AANBOD BASISONDERWIJS SPOOR ZES
In ‘Samen solidair!’ worden Robby en 
zijn vriendjes uitgedaagd om solidair 
te zijn. Benieuwd hoe ze dat aanpak-
ken? Ontdek het in dit nieuwe Robby-
project.

‘Samen solidair!’ is een speelse en 
 belevende vertaling van de cam pagne 
van Samen Tegen Armoede voor de 
basisschool. Vertrek van het leuke en 
spannende verhaal van  Robby en zijn 
vriendjes en breng zo de  campagne 
op kindermaat in je klas.

‘Samen solidair!’ bestaat uit een 
handleiding voor de leerkracht, 
met een spannend verhaal, kant-en-klare lessen met 
methodieken, gespreksvormen, stilvalmomentjes en leuke 
weetjes, een werkboekje met opdrachten voor de leerlingen 
en het themalied. Een echte meezinger!

ONVOORZICHTIG VOL VERTROUWEN
Solidariteit, omdat armoede een onrecht is.

Samen solidair, de één voor de ander.

Zoekend solidair, tot iedereen erbij hoort.

Poëzie en citaten om over na te  denken 
en over te praten. Getuigenissen en 
 bezinnende teksten, verhalen over soli-
dariteit. Allemaal te lezen in het teksten-
boekje van Spoor ZeS voor Samen Tegen 
Armoede 2019.

EEN SPEL DAT KADERT IN DE CAMPAGNE ‘1 OP 5 LOOPT SCHOOL IN DE BUITENBAAN’ 

VAN DE SAMEN TEGEN ARMOEDE-CAMPAGNE VAN 2018
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