
Erkende vereniging  

‘Waar Armen Het Woord Nemen’ 

Permanent Welzijnsoverleg vzw    

Molenstraat 9  -  9230 Wetteren 

Email: Info@pwo-wetteren.be  

Web: www.pwo-wetteren.be 

GSM: 0494 219 213 

 

Beste , 

We stellen vast dat de armoede ook in Wetteren toe-

neemt. Het beleid overtuigen dat armoede meer is dan 

geen geld hebben is en blijft een moeilijke taak.  

 

Het Permanent welzijnsoverleg vzw (PWO VZW) is 

sinds 1998 actief in Wetteren. Door wekelijkse bijeen-

komsten te organiseren geven we mensen met een laag 

inkomen (kansarmen) de kans hun verhaal te doen en te 

werken aan hun zelfvertrouwen. Zij staan mee in voor 

de organisatie van de verschillende activiteiten die uit-

eenlopende thema’s hebben 

Meewerken aan campagnes, info en vormingsdagen 

organiseren geeft kansarmen een stem! 

 

Werkgroepen: 

Iedere 1ste maandag: Sociaal Restaurant 

Iedere 2de maandag: T’Chakooske 

Iedere 3de maandag: Cultuur –Sport en Ontspanning 

Iedere 4de maandag: Sponsoring  

 

Wekelijkse activiteiten  

Iedere donderdag : 13.30 en 16.00  

(voorbereiding sociaal restaurant) 

Iedere vrijdag: 9.30 tot 15.00 Sociaal restaurant 

Iedere zaterdag: 9.30 tot 12.30 T’Chakooske 

Heb ook jij interesse in de wekelijkse activiteiten? 

Neem dan contact op met verantwoordelijke van de 

verschillende werkgroepen (zie flyer) 

Algemeen nummer: 0494 219 213 



PERMANENT WELZIJNSOVERLEG   PERMANENT WELZIJNSOVERLEG   PERMANENT WELZIJNSOVERLEG   

Heeft u een klein budget en bent u op zoek naar 

toffe kinderkleding? 

Dan bent u welkom in ’t Chakooske  

  

Kinderkleding voor gezinnen met een  

kleine portemonnee 

Schoolkledij-feestkledij-jassen-ondergoed-kousen-

babypakjes-schoenen-sportkledij 

 

Elke zaterdagvoormiddag OPEN tussen 10u en 12u 

Sommige gezinnen hebben recht op een gratis pakket  

kinderkleding. Informeer naar onze voorwaarden! 

 

Inlichtingen:  

Braeckman Fannie 

Via email: tchakooskse@hotmail.be  

GSM: 0497 248 273 

Wil je lekker eten? In een gezellige sfeer? Met 

vrienden of alleen?  

Dan is het sociaal restaurant de place 2 be 

‘KOKEN ZONDER KOKSMUTS‘ 

Initiatief van MIA’s* 

 

Iedere vrijdag tussen 11.00 en 14.00  

Molenstraat 9 te 9230 Wetteren 

 

Mensen met een laag inkomen*, studenten en 

*gepensioneerden betalen 3 euro voor een volledige 

menu. Andere betalen 7 euro of anders vermeld. 

Menu bestaat uit: 

Soep - Hoofdschotel - Dessert  

*Mensen met een laag inkomen = mensen die ge-

bruik maken van de sociale kruidenier. 

*MIA’s = Mensen in armoede 

*Gepensioneerden = 65+ 

Cultuur, Sport en Ontspanning 

 

Een 4 tal jaren geleden werkten het PWO & Artevelde 

Hogeschool Gent aan een methode om mensen die het 

financieel moeilijk hebben toelaat deel te nemen aan 

Cultuur, Sport en Ontspanning in Wetteren. 
 

Voor mensen met een laag inkomen zijn Cultuur en 

vrijetijdsactiviteiten vaak te duur.  

Toch zijn het zwembad, sporthal, de bibliotheek, de 

speelpleinwerking, … er voor iedereen.  

Mensen met een laag inkomen, de zwakkeren onder ons 

missen heel wat van het sportieve en culturele leven dat 

Wetteren te bieden heeft.. 

Als je het financieel moeilijk hebt is je vriendenkring 

beperkt, sociaal engageren lukt bijna niet meer…. 
 

Sinds 11 mei 2011 kan je een vrijetijdspas aanvragen. 
 

Het Sociaal huis verdeeld de pas ! Bij het PWO,     

werkgroep vluchtelingen, dienst Toerisme, De Warande,  

CC Nova kan je terecht voor inlichtingen. 
 

Tot - 50 % Sport en Ontspanning 

Tot - 60 % CC Nova - CC De Poort 


