
      

Koken zonder koksmuts ! 

Vanaf 4 september 2009 

Iedere vrijdag vanaf 11.30 tot 13.30  

Ontmoetingscentrum   

Gentsesteenweg 40 te Wetteren   (naast de post )   

Inlichtingen en/of reservaties  

Gsm: 0494 219 213   

Email: Info@pwo-wetteren.be  

Leden PWO 
Mensen met een kleine portemonnee  
Studenten     

                                               1/2 van de prijs 

 

  Armoede in Wetteren 

 
Het Steunpunt Vakantieparticipatie streeft er 
naar om zoveel mogelijk mensen te laten  
proeven van een dagje uit, een weekend of  
een vakantie.    

Het aantal organisaties, toeristische attracties 
en vakantiehuizen die bereid zijn een sociaal 
tarief voor deze doelgroep te hanteren, is al  
behoorlijk uitgebreid.   

Voorbeeld tarieven 2009:  
Zoo Antwerpen 5  p/p ipv 18.50   
Plopsaland 16  p/p ipv 27 

   

Het aanbod is bedoeld voor alle mensen die 
omwille van financiële beperkingen niet op  
vakantie of daguitstap kunnen gaan.    

Wil je meer weten?  
Permanent welzijnsoverleg vzw. 
GSM : 0494 219 213 - Info@Pwo-Wetteren.be  

Het Steunpunt Vakantieparticipatie is een 
dienst van Toerisme Vlaanderen die een  

vakantieaanbod uitwerkt voor mensen met 
een laag inkomen. 

                     PWO VZW  

  PERMANENT WELZIJNSOVERLEG  

Op vakantie gaan is een psychologisch  

duwtje in de rug

 
SOCIAAL RESTAURANT  



ARMOEDE IN WETTEREN - SOLIDARITEIT TEGEN ARMOEDE       
      Vrijwilligersorganisatie erkend door de Vlaamse Overheid -  Ministerie Welzijn, Volksgezondheid &             

            Gezin, afdeling Welzijn en Samenleving -Welzijnszorg   

1 op 7  leeft onder de armoedegrens. We stellen vast dat de armoede ook in Wetteren toeneemt. Maar wat is nu eigenlijk armoede?  

Het is moeilijk om te omschrijven wat armoede is. Er zijn zo veel woorden die ARMOEDE uitdrukken, kansarmoede, generatie-armoede,  
sociale uitsluiting, verdoken armoede en de nieuwe armen. Toch betekenen deze woorden niet allemaal hetzelfde.   

Armoede is niet alleen weinig of geen geld hebben maar het betekent ook minder kansen hebben op een goede opleiding, op werk,  
op een degelijk huis, op een goede gezondheid, enz.   

Armoede is een netwerk van sociale uitsluitingen. Het strekt zich uit over meerdere gebieden van het individuele en collectieve bestaan, dermate  
dat de armen gescheiden worden van de algemeen aanvaarde leefpatronen van de samenleving.  
Deze kloof kunnen ze niet op eigen kracht overbruggen.   

Armoede is het gevolg van de manier waarop onze samenleving ingericht is. Niet alleen de armoede op zich is een probleem, maar ook de  
samenleving die armoede produceert. Om armoede te bestrijden moeten we dan ook nagaan waar en hoe armoede ontstaat.  
We onderzoeken hoe mensen uitgesloten worden en waar de uitsluitingmechanismen zich bevinden.   

Zitten ze in het gemeentelijk beleid? Staat het OCMW echt open voor iedereen? Is de werking niet te stigmatiserend? Kunnen alle kansarme  
gezinnen in een sociale woning terecht of vallen juist zij uit de boot? Helpt het onderwijs kinderen om toch nog mee te kunnen of verwijst de school 
ze juist door naar richtingen met minder kansen?   

Het Permanent welzijnsoverleg is sinds 1999 actief in Wetteren.  
Door bijeenkomsten te organiseren en te werken rond de verschillende levensdomeinen geven we kansarmen de mogelijkheid om te geloven 
in zichzelf en te werken aan hun zelfbeeld.  
Mensen in armoede moeten serieus genomen worden, zij hebben een hele lijdensweg afgelegd, zij kunnen als geen ander de problematiek vertalen!  
Samen rond de tafel zitten, het gevoel wegnemen dat alles boven hun hoofd beslist wordt. Zou een stap in de goede richting zijn!  

Wil ook jij rond de tafel zitten en meepraten? De sociaal zwakkeren ondersteunen en hen het gevoel geven dat ze meer zijn dan  op 1 op 7.   

Neem dan contact op met Mevr. De Dycker Lucia, voorzitter van het Permanent Welzijnsoverleg Wetteren.   

 

PWO vzw , Stooktewegel 17  -  9230 Wetteren  

 

www.pwo-wetteren.be  

 

09 369 04 82  

 

0494 219 213 

 

Info@pwo-wetteren.be    

Verantwoordelijke uitgever en ontwerp De Dycker Lucia, voorzitter Permanent welzijnsoverleg 
Foto @Frank Toussaint  PWO Genomineerd voor de Prijs voor het vrijwilligerswerk 2009
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