
Het slimste web



HET 
korTsTE 

ANTWoorD

roNDE 1



1 2
3

4 5
6

7 8
9

10 11
12

13 14
15

Is er meer armoede op het platteland  
dan in de grootsteden?
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Nee

Ò 12,7 % op het platteland tegenover  
22,8 % in de grootsteden
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In welke maand is het jaarlijks de internationale 
Werelddag van Verzet tegen Armoede?



1 2
3

4 5
6

7 8
9

10 11
12

13 14
15

oktober

In welke maand is het jaarlijks de internationale 
Werelddag van Verzet tegen Armoede?
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oktober

Ò Meer bepaald op 17 oktober

In welke maand is het jaarlijks de internationale 
Werelddag van Verzet tegen Armoede?



Wat hangen de mensen op 17 oktober uit het raam  
om de aandacht te vestigen op de Werelddag van 
Verzet tegen Armoede?
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(Geknoopt) wit laken 

Wat hangen de mensen op 17 oktober uit het raam  
om de aandacht te vestigen op de Werelddag van 
Verzet tegen Armoede?
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(GekNoopt) wit lakeN 

Ò Geknoopte lakens die uit het raam hangen, staan voor 
de boodschap ‘ontsnappen uit armoede is een zaak 
van iedereen’. Het laken uit het raam verbeeldt de 
ontsnapping. De knoop erin verwijst naar de slogan 
‘bind mee de strijd aan tegen armoede’.   

Wat hangen de mensen op 17 oktober uit het raam  
om de aandacht te vestigen op de Werelddag van 
Verzet tegen Armoede?
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Zet de volgende voedingswaren van goedkoop naar 
duurder: 1 kilogram peren, 1 liter halfvolle melk,  
1 kg varkenskoteletten.
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Zet de volgende voedingswaren van goedkoop naar 
duurder: 1 kilogram peren, 1 liter halfvolle melk,  
1 kg varkenskoteletten.

Ò 1 liter halfvolle melk (€ 0,55) 

Ò 1 kilogram peren (€ 1,80)

Ò 1 kg varkenskotelet (€ 7,5)

(Bron: budgetkoken.be/prijslijst.php)
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Hoeveel procent van de Belgische bevolking leeft  
in armoede?
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Hoeveel procent van de Belgische bevolking leeft  
in armoede?

15,5 % 
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Hoeveel procent van de Belgische bevolking leeft  
in armoede?

15,5 % 

Ò Dat is meer dan een op de zeven
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Hoeveel procent van de kinderen in België leeft 
 in armoede?



1 2
3

4 5
6

7 8
9

10 11
12

13 14
15

Hoeveel procent van de kinderen in België leeft 
 in armoede?

20 % 
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Hoeveel procent van de kinderen in België leeft 
 in armoede?

20 % 

Ò Dat is een op de vijf kinderen!



1 2
3

4 5
6

7 8
9

10 11
12

13 14
15

Bij welke gemeentelijke dienst moet je langsgaan als je 
geen inkomen hebt en een leefloon wilt aanvragen?
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Bij welke gemeentelijke dienst moet je langsgaan als je 
geen inkomen hebt en een leefloon wilt aanvragen?

OCMW 
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Bij welke gemeentelijke dienst moet je langsgaan als je 
geen inkomen hebt en een leefloon wilt aanvragen?

oCMw 

Ò een oCMw, voluit openbaar Centrum voor Maatschappelijk 
welzijn, verzekert een aantal maatschappelijke dienst
verleningen en zorgt zo voor het welzijn van iedere burger.   
elke gemeente of stad heeft een eigen oCMw dat een brede 
waaier aan diensten aanbiedt.

 (Bron: belgium.be/nl/familie/sociale_steun/ocmw/)
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Welk soort woningen bestaan er voor mensen voor wie 
huren op de privémarkt te duur is?
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Welk soort woningen bestaan er voor mensen voor wie 
huren op de privémarkt te duur is?

soCiale woNiNGeN
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Als je niet goed kunt schrijven en lezen, waardoor je 
onvoldoende aan onze samenleving kunt participeren, 
ben je ...
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Als je niet goed kunt schrijven en lezen, waardoor je 
onvoldoende aan onze samenleving kunt participeren, 
ben je ...

laaggeletterd 
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Als je niet goed kunt schrijven en lezen, waardoor je 
onvoldoende aan onze samenleving kunt participeren, 
ben je ...

laaGGeletterD 

Ò Vroeger spraken we van analfabetisme. ‘analfabeet’ 
kun je goedkeuren, al verwijst het in principe 
naar mensen die niet kunnen lezen en schrijven.  
laaggeletterden kunnen onvoldoende lezen om te 
participeren aan de maatschappij.
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Doe-vraag: 
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Doe-vraag: 
Doe een straathond na
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Wat is er bijzonder aan een ervaringsdeskundige in de 
armoede sector?
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Wat is er bijzonder aan een ervaringsdeskundige in de 
armoede sector?

Ze hebben Zelf ervaring in de armoede 
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Wat is er bijzonder aan een ervaringsdeskundige in de 
armoede sector?

Ze HebbeN Zelf erVariNG iN De arMoeDe 

Ò opgeleide ervaringsdeskundigen in armoede worden 
ingezet om vorming te geven over armoede.
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Hoe noemen we armoede die van ouders op de kinderen 
(of van generatie op generatie) doorgegeven wordt?
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Hoe noemen we armoede die van ouders op de kinderen 
(of van generatie op generatie) doorgegeven wordt?

Generatiearmoede 
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Hoe noemen we armoede die van ouders op de kinderen 
(of van generatie op generatie) doorgegeven wordt?

GeNeratiearMoeDe 

Ò Generatiearmoede staat tegenover nieuwe armoede.  
Met nieuwe armoede bedoelen we: mensen die arm 
geworden zijn door omstandigheden, bijvoorbeeld een 
ongeval, ziekte, faillissement, enz.
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Welk gerecht – met als belangrijkste ingrediënten 
tomaten, (gemengd) gehakt en water – kun je volgens de 
website van het tv-programma ‘Dagelijkse kost’ maken 
voor minder dan € 3 per persoon?
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toMateNsoep Met (Veel) balletjes

Welk gerecht – met als belangrijkste ingrediënten 
tomaten, (gemengd) gehakt en water – kun je volgens de 
website van het tv-programma ‘Dagelijkse kost’ maken 
voor minder dan € 3 per persoon?
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Welzijnszorg is een vzw.   
Wat betekent de afkorting vzw?
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Welzijnszorg is een vzw.   
Wat betekent de afkorting vzw?

VereNiGiNG ZoNDer wiNstooGMerk
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Als je naar de dokter gaat, moet je een deel zelf betalen (remgeld).  
Het andere deel rekent de dokter voor mensen met een verhoogde 
tegemoetkoming (mensen in armoede) rechtstreeks af met een instelling.  
Mensen zonder verhoogde tegemoetkoming moeten met hun briefjes zelf 
naar die instelling.  Hoe noemen we de instelling waar we naar verwijzen?
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Als je naar de dokter gaat, moet je een deel zelf betalen (remgeld).  
Het andere deel rekent de dokter voor mensen met een verhoogde 
tegemoetkoming (mensen in armoede) rechtstreeks af met een instelling.  
Mensen zonder verhoogde tegemoetkoming moeten met hun briefjes zelf 
naar die instelling.  Hoe noemen we de instelling waar we naar verwijzen?

Mutualiteit 
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Als je naar de dokter gaat, moet je een deel zelf betalen (remgeld).  
Het andere deel rekent de dokter voor mensen met een verhoogde 
tegemoetkoming (mensen in armoede) rechtstreeks af met een instelling.  
Mensen zonder verhoogde tegemoetkoming moeten met hun briefjes zelf 
naar die instelling.  Hoe noemen we de instelling waar we naar verwijzen?

Mutualiteit 

Ò ook gekend als ziekenfonds
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WAT WEET 
JE oVEr
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Vraag 1
Wat weet je over de Internationale Dag  
van Verzet tegen armoede?
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Vraag 1
Wat weet je over de internationale dag 
van verzet tegen armoede

Ò Laken

Ò Buiten hangen

Ò 17

Ò Oktober
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VRAAG 2
Welke vier ingrediënten zitten er in 2016 in de 
voedselpakketten van de Colruyt 
naast plantaardig broodsmeersel, tonijn, gebroken prinsessenbonen, doperwten en jonge wortelen?
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Ò tomatenblokjes
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VRAAG 2
Welke vier ingrediënten zitten er in 2016 in de 
voedselpakketten van de Colruyt 
naast plantaardig broodsmeersel, tonijn, gebroken prinsessenbonen, doperwten en jonge wortelen?

Ò Tomatenblokjes

Ò Appelmousseline

Ò Rijst

Ò	 Aardbeienconfituur

Æ3



Vraag 3
Wat weet je over het CLB?

Ò 

Ò 

Ò 

Ò 



VrAAg 3
Wat weet je over het CLB?

Ò studiekeuze 

Ò 

Ò 

Ò 



VrAAg 3
Wat weet je over het CLB?

Ò  

Ò Centrum leerlingenbegeleiding

Ò 

Ò 



VrAAg 3
Wat weet je over het CLB?

Ò 

Ò 

Ò Medisch onderzoek

Ò 



VrAAg 3
Wat weet je over het CLB?

Ò 

Ò 

Ò 

Ò psychologische hulp



VrAAg 3
Wat weet je over het CLB?

Ò studiekeuze

Ò Centrum leerlingenbegeleiding

Ò 

Ò 



VrAAg 3
Wat weet je over het CLB?

Ò studiekeuze

Ò 

Ò Medisch onderzoek

Ò 



VrAAg 3
Wat weet je over het CLB?

Ò studiekeuze

Ò 

Ò 

Ò psychologische hulp



VrAAg 3
Wat weet je over het CLB?

Ò 

Ò Centrum leerlingenbegeleiding

Ò Medisch onderzoek

Ò 



VrAAg 3
Wat weet je over het CLB?

Ò 

Ò Centrum leerlingenbegeleiding

Ò 

Ò psychologische hulp



VrAAg 3
Wat weet je over het CLB?

Ò 

Ò 

Ò Medisch onderzoek

Ò psychologische hulp



VrAAg 3
Wat weet je over het CLB?

Ò studiekeuze

Ò Centrum leerlingenbegeleiding

Ò Medisch onderzoek

Ò 



VrAAg 3
Wat weet je over het CLB?

Ò studiekeuze

Ò Centrum leerlingenbegeleiding

Ò 

Ò psychologische hulp



VrAAg 3
Wat weet je over het CLB?

Ò studiekeuze

Ò 

Ò Medisch onderzoek

Ò psychologische hulp



VrAAg 3
Wat weet je over het CLB?

Ò 

Ò Centrum leerlingenbegeleiding

Ò Medisch onderzoek

Ò psychologische hulp



Vraag 3
Wat weet je over het CLB?

Ò Studiekeuze

Ò Centrum leerlingenbegeleiding

Ò Medisch onderzoek

Ò Psychologische hulp

Æ4



Vraag 4
Wat zijn veelgehoorde drempels voor mensen in 
armoede om naar de jeugdbeweging te gaan?

Ò 

Ò 

Ò 

Ò 



VrAAg 4
Wat zijn veelgehoorde drempels voor mensen in 
armoede om naar de jeugdbeweging te gaan?

Ò schaamte

Ò 

Ò 

Ò 



VrAAg 4
Wat zijn veelgehoorde drempels voor mensen in 
armoede om naar de jeugdbeweging te gaan?

Ò  

Ò uniform te duur

Ò 

Ò 



VrAAg 4
Wat zijn veelgehoorde drempels voor mensen in 
armoede om naar de jeugdbeweging te gaan?

Ò 

Ò 

Ò te veel materiaal om op kamp te gaan

Ò 



VrAAg 4
Wat zijn veelgehoorde drempels voor mensen in 
armoede om naar de jeugdbeweging te gaan?

Ò 

Ò 

Ò 

Ò lidgeld te duur



VrAAg 4
Wat zijn veelgehoorde drempels voor mensen in 
armoede om naar de jeugdbeweging te gaan?

Ò schaamte

Ò uniform te duur

Ò 

Ò 



VrAAg 4
Wat zijn veelgehoorde drempels voor mensen in 
armoede om naar de jeugdbeweging te gaan?

Ò schaamte

Ò 

Ò te veel materiaal om op kamp te gaan

Ò 



VrAAg 4
Wat zijn veelgehoorde drempels voor mensen in 
armoede om naar de jeugdbeweging te gaan?

Ò schaamte

Ò 

Ò 

Ò lidgeld te duur



VrAAg 4
Wat zijn veelgehoorde drempels voor mensen in 
armoede om naar de jeugdbeweging te gaan?

Ò 

Ò uniform te duur

Ò te veel materiaal om op kamp te gaan

Ò 



VrAAg 4
Wat zijn veelgehoorde drempels voor mensen in 
armoede om naar de jeugdbeweging te gaan?

Ò 

Ò uniform te duur

Ò 

Ò lidgeld te duur



VrAAg 4
Wat zijn veelgehoorde drempels voor mensen in 
armoede om naar de jeugdbeweging te gaan?

Ò 

Ò 

Ò te veel materiaal om op kamp te gaan

Ò lidgeld te duur



VrAAg 4
Wat zijn veelgehoorde drempels voor mensen in 
armoede om naar de jeugdbeweging te gaan?

Ò schaamte

Ò uniform te duur

Ò te veel materiaal om op kamp te gaan

Ò 



VrAAg 4
Wat zijn veelgehoorde drempels voor mensen in 
armoede om naar de jeugdbeweging te gaan?

Ò schaamte

Ò uniform te duur

Ò 

Ò lidgeld te duur



VrAAg 4
Wat zijn veelgehoorde drempels voor mensen in 
armoede om naar de jeugdbeweging te gaan?

Ò schaamte

Ò 

Ò te veel materiaal om op kamp te gaan

Ò lidgeld te duur



VrAAg 4
Wat zijn veelgehoorde drempels voor mensen in 
armoede om naar de jeugdbeweging te gaan?

Ò 

Ò uniform te duur

Ò te veel materiaal om op kamp te gaan

Ò lidgeld te duur



Vraag 4
Wat zijn veelgehoorde drempels voor mensen in 
armoede om naar de jeugdbeweging te gaan?

Ò Schaamte

Ò Uniform te duur

Ò Te veel materiaal om op kamp te gaan

Ò Lidgeld te duur
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Wat weet je over Welzijnszorg?

Ò

Ò

Ò

Ò 



VrAAg 5
Wat weet je over Welzijnszorg?

Ò samen tegen armoede

Ò 

Ò 

Ò 



VrAAg 5
Wat weet je over Welzijnszorg?

Ò  

Ò structurele hulp

Ò 

Ò 



VrAAg 5
Wat weet je over Welzijnszorg?

Ò 

Ò 

Ò Campagne oktoberdecember

Ò 



VrAAg 5
Wat weet je over Welzijnszorg?

Ò 

Ò 

Ò 

Ò armoedeweb



VrAAg 5
Wat weet je over Welzijnszorg?

Ò samen tegen armoede

Ò structurele hulp

Ò 

Ò 



VrAAg 5
Wat weet je over Welzijnszorg?

Ò samen tegen armoede

Ò 

Ò Campagne oktoberdecember

Ò 



VrAAg 5
Wat weet je over Welzijnszorg?

Ò samen tegen armoede

Ò 

Ò 

Ò armoedeweb



VrAAg 5
Wat weet je over Welzijnszorg?

Ò 

Ò structurele hulp

Ò Campagne oktoberdecember

Ò 



VrAAg 5
Wat weet je over Welzijnszorg?

Ò 

Ò structurele hulp

Ò 

Ò armoedeweb



VrAAg 5
Wat weet je over Welzijnszorg?

Ò 

Ò 

Ò Campagne oktoberdecember

Ò armoedeweb



VrAAg 5
Wat weet je over Welzijnszorg?

Ò samen tegen armoede

Ò structurele hulp

Ò Campagne oktoberdecember

Ò 



VrAAg 5
Wat weet je over Welzijnszorg?

Ò samen tegen armoede

Ò structurele hulp

Ò 

Ò armoedeweb



VrAAg 5
Wat weet je over Welzijnszorg?

Ò samen tegen armoede

Ò 

Ò Campagne oktoberdecember

Ò armoedeweb



VrAAg 5
Wat weet je over Welzijnszorg?

Ò 

Ò structurele hulp

Ò Campagne oktoberdecember

Ò armoedeweb



Vraag 5
Wat weet je over Welzijnszorg?

Ò Samen Tegen Armoede

Ò Structurele hulp

Ò Campagne oktober-december

Ò Armoedeweb

Æ



roNDE 3
DE 

VErBAND-
roNDE



VrAAg 1

(Zonder) diploma

Niet schrijven

budgetmeter

Gsm opladen

leerplicht

laaggeletterd

windmolen

Niet lezen

watervalsysteem



VrAAg 1

Æ oNDerwijs 

(Zonder) diploma

Niet schrijven

budgetmeter

Gsm opladen

leerplicht

laaggeletterd

windmolen

Niet lezen

watervalsysteem



VrAAg 1

(Zonder) diploma

Niet schrijven

budgetmeter

Gsm opladen

leerplicht

laaggeletterd

windmolen

Niet lezen

watervalsysteem

 
Æ eleCtriCiteit 



VrAAg 1

(Zonder) diploma

Niet schrijven

budgetmeter

Gsm opladen

leerplicht

laaggeletterd

windmolen

Niet lezen

watervalsysteem

 
 
Æ aNalfabetisMe



VrAAg 1

Æ oNDerwijs
Æ eleCtriCiteit 
 

(Zonder) diploma

Niet schrijven

budgetmeter

Gsm opladen

leerplicht

laaggeletterd

windmolen

Niet lezen

watervalsysteem



VrAAg 1

Æ oNDerwijs

Æ aNalfabetisMe

(Zonder) diploma

Niet schrijven

budgetmeter

Gsm opladen

leerplicht

laaggeletterd

windmolen

Niet lezen

watervalsysteem



VrAAg 1

Æ eleCtriCiteit
Æ aNalfabetisMe

(Zonder) diploma

Niet schrijven

budgetmeter

Gsm opladen

leerplicht

laaggeletterd

windmolen

Niet lezen

watervalsysteem



VrAAg 1

Æ oNDerwijs
Æ eleCtriCiteit
Æ aNalfabetisMe

(Zonder) diploma

Niet schrijven

budgetmeter

Gsm opladen

leerplicht

laaggeletterd

windmolen

Niet lezen

watervalsysteem

Æ2



VrAAg 2

ontslagen

(Duur) lidgeld

C4

jeugdbeweging

recht op eigendom

universeel

tekenschool

Geen loon

recht op vereniging



VrAAg 2

ontslagen

(Duur) lidgeld

C4

jeugdbeweging

recht op eigendom

universeel

tekenschool

Geen loon

recht op vereniging

Æ Vrije tijD 
 



VrAAg 2

ontslagen

(Duur) lidgeld

C4

jeugdbeweging

recht op eigendom

universeel

tekenschool

Geen loon

recht op vereniging

 
Æ werkloos 



VrAAg 2

ontslagen

(Duur) lidgeld

C4

jeugdbeweging

recht op eigendom

universeel

tekenschool

Geen loon

recht op vereniging

 
 
Æ MeNseNreCHteN



VrAAg 2

ontslagen

(Duur) lidgeld

C4

jeugdbeweging

recht op eigendom

universeel

tekenschool

Geen loon

recht op vereniging

Æ Vrije tijD 
Æ werkloos 



VrAAg 2

ontslagen

(Duur) lidgeld

C4

jeugdbeweging

recht op eigendom

universeel

tekenschool

Geen loon

recht op vereniging

 
Æ werkloos 
Æ MeNseNreCHteN



VrAAg 2

ontslagen

(Duur) lidgeld

C4

jeugdbeweging

recht op eigendom

universeel

tekenschool

Geen loon

recht op vereniging

Æ Vrije tijD 

Æ MeNseNreCHteN



VrAAg 2

ontslagen

(Duur) lidgeld

C4

jeugdbeweging

recht op eigendom

universeel

tekenschool

Geen loon

recht op vereniging

Æ Vrije tijD 
Æ werkloos
Æ MeNseNreCHteN Æ3



VrAAg 3

tegenovergestelde  
van welstand

woning

Dakloos

Niet in levensbehoeften  
kunnen voorzien

alle Marokkanen  
rijden met een bMw

Geen geld voor eten,  
wel voor smartphone

wit laken

als je arm bent,  
ben je lui

Huurwaarborg

 



VrAAg 3

Æ HuisVestiNG 

tegenovergestelde  
van welstand

woning

Dakloos

Niet in levensbehoeften  
kunnen voorzien

alle Marokkanen  
rijden met een bMw

Geen geld voor eten,  
wel voor smartphone

wit laken

als je arm bent,  
ben je lui

Huurwaarborg



VrAAg 3

Æ HuisVestiNG 
Æ VooroorDeleN 

tegenovergestelde  
van welstand

woning

Dakloos

Niet in levensbehoeften  
kunnen voorzien

alle Marokkanen  
rijden met een bMw

Geen geld voor eten,  
wel voor smartphone

wit laken

als je arm bent,  
ben je lui

Huurwaarborg



VrAAg 3

Æ HuisVestiNG 
 
Æ arMoeDe

tegenovergestelde  
van welstand

woning

Dakloos

Niet in levensbehoeften  
kunnen voorzien

alle Marokkanen  
rijden met een bMw

Geen geld voor eten,  
wel voor smartphone

wit laken

als je arm bent,  
ben je lui

Huurwaarborg



VrAAg 3

Æ HuisVestiNG 
Æ VooroorDeleN 

tegenovergestelde  
van welstand

woning

Dakloos

Niet in levensbehoeften  
kunnen voorzien

alle Marokkanen  
rijden met een bMw

Geen geld voor eten,  
wel voor smartphone

wit laken

als je arm bent,  
ben je lui

Huurwaarborg



VrAAg 3

Æ HuisVestiNG 
Æ VooroorDeleN 
Æ arMoeDe

tegenovergestelde  
van welstand

woning

Dakloos

Niet in levensbehoeften  
kunnen voorzien

alle Marokkanen  
rijden met een bMw

Geen geld voor eten,  
wel voor smartphone

wit laken

als je arm bent,  
ben je lui

Huurwaarborg



tegenovergestelde  
van welstand

woning

Dakloos

Niet in levensbehoeften  
kunnen voorzien

alle Marokkanen  
rijden met een bMw

Geen geld voor eten,  
wel voor smartphone

wit laken

als je arm bent,  
ben je lui

Huurwaarborg

VrAAg 3

Æ HuisVestiNGHuisVestiNG 
 
Æ arMoeDe



VrAAg 3

Æ HuisVestiNG 
Æ VooroorDeleN 
Æ arMoeDe

tegenovergestelde  
van welstand

woning

Dakloos

Niet in levensbehoeften  
kunnen voorzien

alle Marokkanen  
rijden met een bMw

Geen geld voor eten,  
wel voor smartphone

wit laken

als je arm bent,  
ben je lui

Huurwaarborg

Æ4



VrAAg 4

(kopen)  
op afbetaling

uitsluiting

Ziek

live now, pay later

Doktersbezoek  
uitstellen

onrechtmatig onderscheid 
(tussen mensen of groepen)

weinig medicatie

Geld lenen

Minderheden

 



VrAAg 4

(kopen)  
op afbetaling

uitsluiting

Ziek

live now, pay later

Doktersbezoek  
uitstellen

onrechtmatig onderscheid 
(tussen mensen of groepen)

weinig medicatie

Geld lenen

Minderheden

Æ GeZoNDHeiD 
Æ VooroorDeleN 
Æ arMoeDe



VrAAg 4

(kopen)  
op afbetaling

uitsluiting

Ziek

live now, pay later

Doktersbezoek  
uitstellen

onrechtmatig onderscheid 
(tussen mensen of groepen)

weinig medicatie

Geld lenen

Minderheden

Æ GeZoNDHeiD 
Æ DisCriMiNatie 
Æ arMoeDe



VrAAg 4

(kopen)  
op afbetaling

uitsluiting

Ziek

live now, pay later

Doktersbezoek  
uitstellen

onrechtmatig onderscheid 
(tussen mensen of groepen)

weinig medicatie

Geld lenen

Minderheden

Æ GeZoNDHeiD 
Æ DisCriMiNatie 
Æ sCHulDeN



VrAAg 4

(kopen)  
op afbetaling

uitsluiting

Ziek

live now, pay later

Doktersbezoek  
uitstellen

onrechtmatig onderscheid 
(tussen mensen of groepen)

weinig medicatie

Geld lenen

Minderheden

Æ GeZoNDHeiD 
Æ DisCriMiNatie Æ VooroorDeleN 
Æ arMoeDe



VrAAg 4

(kopen)  
op afbetaling

uitsluiting

Ziek

live now, pay later

Doktersbezoek  
uitstellen

onrechtmatig onderscheid 
(tussen mensen of groepen)

weinig medicatie

Geld lenen

Minderheden

Æ GeZoNDHeiD 
Æ DisCriMiNatie 
Æ sCHulDeN



vraag 4

(Kopen)  
op afbetaling

Uitsluiting

Ziek

Live now, pay later

Doktersbezoek  
uitstellen

Onrechtmatig onderscheid 
(tussen mensen of groepen)

Weinig medicatie

Geld lenen

Minderheden

Æ DiscriMinatie Æ VOOrOOrDeLen 
Æ schULDen



VrAAg 4

(kopen)  
op afbetaling

uitsluiting

Ziek

live now, pay later

Doktersbezoek  
uitstellen

onrechtmatig onderscheid 
(tussen mensen of groepen)

weinig medicatie

Geld lenen

Minderheden

Æ GeZoNDHeiD 
Æ DisCriMiNatie Æ VooroorDeleN 
Æ sCHulDeN Æ5



VrAAg 5

Geen verwarming

Dunne kleren

Maandbudget

web

tien aspecten

enkel glas

loonbrief

uitkering

samen tegen armoede



VrAAg 5

Æ iNkoMeN 
Æ DisCriMiNatie Æ VooroorDeleN 
Æ sCHulDeN

Geen verwarming

Dunne kleren

Maandbudget

web

tien aspecten

enkel glas

loonbrief

uitkering

samen tegen armoede



VrAAg 5

Æ iNkoMeN 
Æ kouD
Æ sCHulDeN

Geen verwarming

Dunne kleren

Maandbudget

web

tien aspecten

enkel glas

loonbrief

uitkering

samen tegen armoede



VrAAg 5

Geen verwarming

Dunne kleren

Maandbudget

web

tien aspecten

enkel glas

loonbrief

uitkering

samen tegen armoede

Æ iNkoMeN 
Æ kouD
Æ arMoeDeweb



VrAAg 5

Æ iNkoMeN 
Æ kouD 
Æ sCHulDeN

Geen verwarming

Dunne kleren

Maandbudget

web

tien aspecten

enkel glas

loonbrief

uitkering

samen tegen armoede



VrAAg 5

Æ iNkoMeN 
Æ DisCriMiNatie Æ VooroorDeleN 
Æ arMoeDeweb

Geen verwarming

Dunne kleren

Maandbudget

web

tien aspecten

enkel glas

loonbrief

uitkering

samen tegen armoede



VrAAg 5

Geen verwarming

Dunne kleren

Maandbudget

web

tien aspecten

enkel glas

loonbrief

uitkering

samen tegen armoede

Æ iNkoMeN 
Æ kouD
Æ arMoeDeweb



vraag 5

Æ Inkomen 
Æ koud Æ Vooroordelen 
Æ Armoedeweb

Geen verwarming

dunne kleren

maandbudget

web

Tien aspecten

enkel glas

loonbrief

uitkering

Samen Tegen Armoede

Æ



roNDE 4
HET

FoToWEB



vraag 1



vraag 1

vrije tijd 

Huisvesting 

gezondHeid 

inkomen 

Hulpverlening 

justitie 

sociale contacten 

arbeid en 
tewerkstelling 

gezin 

onderwijs



vraag 1

vrije tijd 

Huisvesting 

gezondHeid 

inkomen 

Hulpverlening 

justitie 

sociale contacten 

arbeid en 
tewerkstelling 

gezin 

onderwijs



vraag 1



vraag 1

vrije tijd 

Huisvesting 

gezondHeid 

inkomen 

Hulpverlening 

justitie 

sociale contacten 

arbeid en 
tewerkstelling 

gezin 

onderwijs



vraag 1

vrije tijd 

Huisvesting 

gezondHeid 

inkomen 

Hulpverlening 

justitie 

sociale contacten 

arbeid en 
tewerkstelling 

gezin 

onderwijs



vraag 1



vraag 1

vrije tijd 

Huisvesting 

gezondHeid 

inkomen 

Hulpverlening 

justitie 

sociale contacten 

arbeid en 
tewerkstelling 

gezin 

onderwijs



vraag 1

vrije tijd 

Huisvesting 

gezondHeid 

inkomen 

Hulpverlening 

justitie 

sociale contacten 

arbeid en 
tewerkstelling 

gezin 

onderwijs



vraag 1



vraag 1

vrije tijd 

Huisvesting 

gezondHeid 

inkomen 

Hulpverlening 

justitie 

sociale contacten 

arbeid en 
tewerkstelling 

gezin 

onderwijs



vraag 1

vrije tijd 

Huisvesting 

gezondHeid 

inkomen 

Hulpverlening 

justitie 

sociale contacten 

arbeid en 
tewerkstelling 

gezin 

onderwijs



vraag 1



vraag 1

vrije tijd 

Huisvesting 

gezondHeid 

inkomen 

Hulpverlening 

justitie 

sociale contacten 

arbeid en 
tewerkstelling 

gezin 

onderwijs



vraag 1

vrije tijd 

Huisvesting 

gezondHeid 

inkomen 

Hulpverlening 

justitie 

sociale contacten 

arbeid en 
tewerkstelling 

gezin 

onderwijs



vraag 1

wat is de link?



vraag 1

wat is de link?

uniformen



vraag 2



vraag 2

vrije tijd 

Huisvesting 

gezondHeid 

inkomen 

Hulpverlening 

justitie 

sociale contacten 

arbeid en 
tewerkstelling 

gezin 

onderwijs



vraag 2

vrije tijd 

Huisvesting 

gezondHeid 

inkomen 

Hulpverlening 

justitie 

sociale contacten 

arbeid en 
tewerkstelling 

gezin 

onderwijs



vraag 2



vraag 2

vrije tijd 

Huisvesting 

gezondHeid 

inkomen 

Hulpverlening 

justitie 

sociale contacten 

arbeid en 
tewerkstelling 

gezin 

onderwijs



vraag 2

vrije tijd 

Huisvesting 

gezondHeid 

inkomen 

Hulpverlening 

justitie 

sociale contacten 

arbeid en 
tewerkstelling 

gezin 

onderwijs



vraag 2



vraag 2

vrije tijd 

Huisvesting 

gezondHeid 

inkomen 

Hulpverlening 

justitie 

sociale contacten 

arbeid en 
tewerkstelling 

gezin 

onderwijs



vraag 2

vrije tijd 

Huisvesting 

gezondHeid 

inkomen 

Hulpverlening 

justitie 

sociale contacten 

arbeid en 
tewerkstelling 

gezin 

onderwijs



vraag 2



vraag 2

vrije tijd 

Huisvesting 

gezondHeid 

inkomen 

Hulpverlening 

justitie 

sociale contacten 

arbeid en 
tewerkstelling 

gezin 

onderwijs



vraag 2

vrije tijd 

Huisvesting 

gezondHeid 

inkomen 

Hulpverlening 

justitie 

sociale contacten 

arbeid en 
tewerkstelling 

gezin 

onderwijs



vraag 2



vraag 2

vrije tijd 

Huisvesting 

gezondHeid 

inkomen 

Hulpverlening 

justitie 

sociale contacten 

arbeid en 
tewerkstelling 

gezin 

onderwijs



vraag 2

vrije tijd 

Huisvesting 

gezondHeid 

inkomen 

Hulpverlening 

justitie 

sociale contacten 

arbeid en 
tewerkstelling 

gezin 

onderwijs



vraag 1

wat is de link?



vraag 1

wat is de link?

gebouwen



vraag 3



vraag 3

vrije tijd 

Huisvesting 

gezondHeid 

inkomen 

Hulpverlening 

justitie 

sociale contacten 

arbeid en 
tewerkstelling 

gezin 

onderwijs



vraag 3

vrije tijd 

Huisvesting 

gezondHeid 

inkomen 

Hulpverlening 

justitie 

sociale contacten 

arbeid en 
tewerkstelling 

gezin 

onderwijs



vraag 3



vraag 3

vrije tijd 

Huisvesting 

gezondHeid 

inkomen 

Hulpverlening 

justitie 

sociale contacten 

arbeid en 
tewerkstelling 

gezin 

onderwijs



vraag 3

vrije tijd 

Huisvesting 

gezondHeid 

inkomen 

Hulpverlening 

justitie 

sociale contacten 

arbeid en 
tewerkstelling 

gezin 

onderwijs



vraag 3



vraag 3

vrije tijd 

Huisvesting 

gezondHeid 

inkomen 

Hulpverlening 

justitie 

sociale contacten 

arbeid en 
tewerkstelling 

gezin 

onderwijs



vraag 3

vrije tijd 

Huisvesting 

gezondHeid 

inkomen 

Hulpverlening 

justitie 

sociale contacten 

arbeid en 
tewerkstelling 

gezin 

onderwijs



vraag 3



vraag 3

vrije tijd 

Huisvesting 

gezondHeid 

inkomen 

Hulpverlening 

justitie 

sociale contacten 

arbeid en 
tewerkstelling 

gezin 

onderwijs



vraag 3

vrije tijd 

Huisvesting 

gezondHeid 

inkomen 

Hulpverlening 

justitie 

sociale contacten 

arbeid en 
tewerkstelling 

gezin 

onderwijs



vraag 3



vraag 3

vrije tijd 

Huisvesting 

gezondHeid 

inkomen 

Hulpverlening 

justitie 

sociale contacten 

arbeid en 
tewerkstelling 

gezin 

onderwijs



vraag 3

vrije tijd 

Huisvesting 

gezondHeid 

inkomen 

Hulpverlening 

justitie 

sociale contacten 

arbeid en 
tewerkstelling 

gezin 

onderwijs



vraag 1

wat is de link?



vraag 1

wat is de link?

witte producten



vraag 4



vraag 4

vrije tijd 

Huisvesting 

gezondHeid 

inkomen 

Hulpverlening 

justitie 

sociale contacten 

arbeid en 
tewerkstelling 

gezin 

onderwijs



vraag 4

vrije tijd 

Huisvesting 

gezondHeid 

inkomen 

Hulpverlening 

justitie 

sociale contacten 

arbeid en 
tewerkstelling 

gezin 

onderwijs



vraag 4



vraag 4

vrije tijd 

Huisvesting 

gezondHeid 

inkomen 

Hulpverlening 

justitie 

sociale contacten 

arbeid en 
tewerkstelling 

gezin 

onderwijs



vraag 4

vrije tijd 

Huisvesting 

gezondHeid 

inkomen 

Hulpverlening 

justitie 

sociale contacten 

arbeid en 
tewerkstelling 

gezin 

onderwijs



vraag 4



vraag 4

vrije tijd 

Huisvesting 

gezondHeid 

inkomen 

Hulpverlening 

justitie 

sociale contacten 

arbeid en 
tewerkstelling 

gezin 

onderwijs



vraag 4

vrije tijd 

Huisvesting 

gezondHeid 

inkomen 

Hulpverlening 

justitie 

sociale contacten 

arbeid en 
tewerkstelling 

gezin 

onderwijs



vraag 4



vraag 4

vrije tijd 

Huisvesting 

gezondHeid 

inkomen 

Hulpverlening 

justitie 

sociale contacten 

arbeid en 
tewerkstelling 

gezin 

onderwijs



vraag 4

vrije tijd 

Huisvesting 

gezondHeid 

inkomen 

Hulpverlening 

justitie 

sociale contacten 

arbeid en 
tewerkstelling 

gezin 

onderwijs



vraag 4



vraag 4

vrije tijd 

Huisvesting 

gezondHeid 

inkomen 

Hulpverlening 

justitie 

sociale contacten 

arbeid en 
tewerkstelling 

gezin 

onderwijs



vraag 4

vrije tijd 

Huisvesting 

gezondHeid 

inkomen 

Hulpverlening 

justitie 

sociale contacten 

arbeid en 
tewerkstelling 

gezin 

onderwijs



vraag 1

wat is de link?



vraag 1

wat is de link?

logo’s



vraag 5



vraag 5

vrije tijd 

Huisvesting 

gezondHeid 

inkomen 

Hulpverlening 

justitie 

sociale contacten 

arbeid en 
tewerkstelling 

gezin 

onderwijs



vraag 5

vrije tijd 

Huisvesting 

gezondHeid 

inkomen 

Hulpverlening 

justitie 

sociale contacten 

arbeid en 
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armoede is een verhaal van 1 op 7
vandaag leven 1.700.000 belgen onder de armoedegrens

Als het over armoede gaat, worden we nog te vaak verblind door vooroordelen. 
Samen Tegen Armoede wil de complexiteit van armoede zichtbaar maken. 

Ontdek 7 sterke solidariteitsverhalen en steun ons op www.samentegenarmoede.be | BE21 0000 0000 0303
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