Vlaams Netwerk van verenigingen waar armen het woord nemen vzw
Aromagebouw / Vooruitgangstraat 323 bus 6 (3de verdieping) / 1030 Brussel /
tel. 02-204 06 50 / fax : 02-204 06 59
info@vlaams-netwerk-armoede.be / http://www.vlaams-netwerk-armoede.be

Kijk op de praktijk!
Uitnodiging forum Visie 1 juni 2010
Erasmushogeschool Campus Dansaert
Zespenningenstraat 70, Brussel

Waarom doen we wat we doen? Zo simpel is de vraag die we ons zullen stellen op 1 juni. En die vraag brengt ons
bij een boeiend gesprek. Een gesprek over wat we belangrijk vinden in onze aanpak en in onze kijk naar armoede.
Heel wat verenigingen hebben het voorbije jaar -of eerder al- stilgestaan bij deze vragen. Tijd dus om ook eens te
horen hoe andere verenigingen erover denken, hoe zij de zaken aanpakken,... We benoemen de sterktes van
verenigingen en bekijken de keuzes die erachter staan. Het belooft dan ook een leerrijke uitwisseling te worden!

Programma
9u30:

Onthaal

10u:

Welkomstwoord en uitleg over het dagverloop

10u30:

Werkgroepen "uitsluiting" en "gelijkwaardigheid"

12u:

Lunch

12u45:

Opwarmingsoefeningen en sketches door Inspinazie

13u :

Werkgroepen "samen", "geheel en verbonden", "kansen vanuit kracht" en

14u45:

Aan tafel met Inspinazie : een ernstig leuk panelgesprek

16u:

Einde

"dialoog"

Werkgroepen
Voor de inhoudelijke beschrijving van de werkgroepen, verwijzen we naar de tekst ter voorbereiding van het forum
visie. We starten elke werkgroep met de ervaringen van één van de verenigingen rond een thema en wisselen
vervolgens ervaringen uit.
In de voormiddag behandelen we de thema's: "uitsluiting" en "gelijkwaardigheid". Afhankelijk van het aantal
inschrijvingen gaan er verschillende parallelle sessies door per thema.
In de namiddag focussen we ons op de aanpak van de verenigingen en de principes achter die aanpak. Vier thema's
komen aan bod: "samen", "geheel en verbonden", "kansen vanuit kracht" en "dialoog".
Aan tafel met Inspinazie
Na de werkgroepen blikken we met enkele bevoorrechte getuigen terug op de dag en kijken we vooruit. 2 mensen
van Inspinazie begeleiden deze gesprekken. Ze zijn gespecialiseerd in improvisatietheater. Dat is het op een
grappige en gevatte manier reageren op vragen en uitspraken van mensen. Het belooft dan ook een leuk en
geanimeerd gesprek te worden.

Inschrijven...
...is verplicht! En wel vóór 21 mei. schrijf je in bij bart.ketelslegers@vlaams-netwerk-armoede.be Geef het aantal
deelnemers (met naam) door en maak een keuze tussen de workshops in de voor- en namiddag. Voor de
namiddagworkshops geef je een eerste en tweede keuze op.
b.v. Jan Jansen
Voormiddag: "uitsluiting"
Namiddag 1e keus: "samen" . 2e keus: "dialoog"

WEGOMSCHRIJVING
U neemt de trein naar BrusselNoord.
Daar stapt u af en neemt u via
de hoofdingang de METRO, U
kunt de metro nemen van lijn 3
richting Stalle en lijn 4 richting
Churchill
Aan de halte: Beurs stapt u af
en neemt u de uitgang. U
vervolgt uw reis te voet verder.

Neem aan de beurs de Jules van Praetstraat

94 m

Ga rechtdoor op Place Saint-Géry

61 m

Blijf rechtdoor gaan en vervolg uw weg naar de Pletinckxstraat

64 m

Sla linksaf bij Arteveldestraat

24 m

Sla rechtsaf bij Pletinckxstraat

140 m

Sla linksaf bij Bloemenhofplein

27 m

Sla linksaf bij Rue des Six Jetons U vindt uw bestemming rechts : Zespenningenstraat 70

6m

