17 oktober
‘dag van verzet tegen armoede’

Methodiek 1 educatief pakket

Korte omschrijving
In steeds meer landen worden er op 17 oktober bijeenkomsten georganiseerd als verzet
tegen armoede. Met onder meer getuigenissen van mensen in armoede wil men een signaal geven dat armoede onaanvaardbaar is
en dat iedereen recht heeft op een betere
toekomst.
Ook St-Truiden doet dit jaar mee en wil de
scholen hierin betrekken. Samen met een
aantal organisaties bieden we vormingen aan
rond het thema ‘armoede’.
De school kan kiezen uit drie verschillende
methodieken. Wij komen gratis deze vorming
geven.

Dit pakket werd samengesteld door en
met mensen in armoede. Hun kennis
en vaardigheden zijn van een onschatbare waarde!
Hoe realistisch of hoe herkenbaar brengen we armoede en kwetsbaarheid
naar buiten, hoe zullen kwetsbare kinderen dit ervaren, met welke emoties
gaan onze kinderen straks naar huis?’
Elk deel van dit educatief pakket kan
los van elkaar gebruikt worden. Scholen
en klassen kunnen ervoor kiezen om
het hele pakket te gebruiken of er een
thema uit te halen wat het beste aansluit bij hun mogelijkheden.

vanaf 6 jaar

Het educatief pakket bevat

Een handleiding met meer informatie en
verschillende methodieken om rond armoede aan de slag te gaan.

→ Een PowerPoint armoede wat is dat?
Voor groepsgesprek.

→ Aan de slag met het witte laken
Creatieve oefening rond samenwerken
en sterke schakel vormen.

→ Lantaarns van hoop een lichtje tegen armoede
Creatieve oefening rond licht en warmte
en wat dit kan betekenen voor mensen.

→ Een kaartenhuisje bouwen
Een oefening om aan te tonen dat het leven van mensen in armoede vaak als een
kaartenhuisje in elkaar valt.

→Armoedewoordzoeker
Een woordzoeker met woorden die allemaal
met armoede te maken hebben.

Methodiek 2 ganzenbordspel

Meer info?

rond armoede
Korte omschrijving

OnderOns

Het spelen van het ganzenbordspel maakt duidelijk dat kansen in de maatschappij ongelijk
verdeeld zijn. Sommigen zijn kansrijk, anderen
zijn kansarm.

Nathalie Pirenne

Doelstelling

0495/241.541
nathalie.pirenne@rimo.be

Opvoedingswinkel
Lotte Moons

De deelnemers zijn zich bewust van de ongelijke
verdeling van mogelijkheden in de samenleving.
Ze hebben inzicht wat de gevolgen zijn voor een
persoon in armoede.

0492/970.788
info@opvoedingswinkelhaspengouw.be

Aanvragen bij de opvoedingswinkel
vanaf 10 jaar van 2 tot 10 personen. Er kunnen
meerdere spellen voorzien worden.

Partners
Duur 50 minuten

OnderOns, Opvoedingswinkel Haspengouw,
OCMW, Stad Sint-Truiden, CKG Hummeltjes,
IN-Z Brede School, De Egeltjes, ….

Hoe kunnen
basisscholen
werken rond
armoede?

