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17 OKTOBER:
WERELDDAG VERZET TEGEN ARMOEDE

In 1992 werd  17 oktober door de Verenigde Naties uitgeroepen als Werelddag van Verzet
Tegen Armoede. Wereldwijd komen op deze dag mensen samen om eraan te herinneren dat 
armoede een schending van mensenrechten is (Netwerk tegen Armoede, 2020).

We willen dit jaar stilstaan bij de thema’s  inkomen en onderbescherming. 

De onderbescherming van mensen en gezinnen in moeilijke situaties is in België schrijnend 
groot. Gezinnen worden in armoede geduwd zodra ze een beroep moeten doen op sociale 
zekerheid of sociale bijstand. Toch zijn de sociale zekerheid en de sociale bijstand op zich goe-
de wegen om gezinnen uit de armoede te houden en hen een opstap te geven naar een beter 
leven (decenniumdoelen, 2020).

Werk is ook geen garantie op een waardig inkomen. Te lage lonen en versnipperde arbeidscon-
tracten duwen gezinnen richting armoede. Toch is volwaardig werk belangrijk om uit armoede 
te geraken (decenniumdoelen, 2020).

Ook de laagste uitkeringen laten niet toe om waardig te leven, ze zijn té laag. Een toereikend 
minimuminkomen is een grondrecht (Netwerk tegen Armoede, 2020). 

Met de campagne willen we die toenemende onderbescherming en de lage 
inkomens aanklagen, maar ook de kijk op mensen in armoede die erachter schuil gaat. 

We organiseren dit jaar interactieve wandeling in het centrum van Geel. Iedereen kan in zijn 
eigen bubbel de wandeling maken en op de verschillende stops in aanraking komen met de be-
leving van armoede rond deze thema’s. Gelieve bij elke stop de coronamaatregelen te respec-
teren.  De beleving komt vanuit de bril van: 
- Mensen met armoede-ervaring
- Hulpverleners in het Geelse sociale werkveld
- Verschillende sociale partners van Geel

Armoede heeft een zeer negatieve impact op de eigenwaarde van mensen en op de kwaliteit 
van leven. De verhalen, getuigenissen, de ervaringen van de mensen die in deze wandeling 
gedeeld worden zijn een dagelijks realiteit. 

Bedankt aan Waaiburg, SAIO, ACV, Thomas More, Dienst Gelijke Kansen, Café de Werft, 
Wolwinkel, I love Living, People on Stage, Loi Den Ark, Studio Geel, CC  De Werft, vrijwilligers, 
Deeltijds Onderwijs, Go! Geel, leerlingen, studenten, kunstenaars en alle mensen met armoe-
de-ervaring om zo krachtig deel uit te maken van deze wereldweek van verzet tegen armoe-
de. Het woord nemen, vertellen over wat armoede is, is echt niet gemakkelijk. We leven in een 
samenleving dat armoede te vaak herleid tot een persoonlijk falen. Een structureel beleid op 
lange termijn VOOR mensen in armoede is onmisbaar in onze samenleving.

Vzw Al-arm

(1) Deceniumdoelen. (2020, 28 september). DE LOKALE ARMOEDEBAROMETER: DECIJFERS. https://www.komafmetarmoede.
be/. https://www.komafmetarmoede.be/armoedebarometer/de-cijfers/
(2) Netwerk tegen Armoede. (z.d.). thema 17 oktober 2020: inkomen en onderbescherming. https://www.netwerktegenarmoe-
de.be/nl. https://www.netwerktegenarmoede.be/nl/nieuws/2020/thema-17-oktober-2020-onderbescherming-en-inkomen
Meer info? Surf naar www.vzwal-arm.be of werelweek van verzet tegen armoede in Geel via facebook
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Oxfam Wereldwinkel
Kollegestraat 20 2440 Geel

Café I  love living 
Markt 29 2440 Geel

ACV Stationsplein 4 2440 Geel

Zaal Iris (bibliotheek) 
Werft 30 b 2440 Geel

Studio Geel Werft 20 2440 Geel

People on stage
Stationsstraat 58 2440 Geel

Café de Wolwinkel 
Diestseweg 1 2440 Geel

Eetcafé de Werft 
Werft 34 2440 Geel

GO! GEEL Middelbare school 
Kon. Atheneum, Geel 
Technische  Schoolstraat 15 
2440 Geel

LOI Den Ark ( Lokaal 
Opvanginitiatief)
Technische  Schoolstraat 41 
2440 Geel

CC de Werft Werft 32 2440 Geel

Jeugdcentrum De Bogaard 
en JAC Geel
Diestseweg 135 2440 Geel

Stadspark ingang 
Technische Schoolstraat, 
bij de openbare toiletten

Dinsdag 10 - 12 u. 
    14 - 18 u.  
Donderdag    14 - 18 u.  
Zaterdag    10 - 17.30 u. 
Maa, woe, vrij, zon    Gesloten

Woe, don 10 – 14 u.  
Vrijdag 10 -20 u. 
Zaterdag 09 – 18 u. 
Maa, din, zon Gesloten

Dinsdag 08.30 – 11.30 u.   
 13 – 16 u. 
vrijdag 08.30 – 11.30 u. 
Maa, woe, don,  
zat, zon Gesloten 

Maandag 19/10     13 – 15 u.  
Woensdag 21/10   15 - 17 u.  
Zaterdag 24/10     10 - 12 u. 

Maa, din, don, vrij 19 – 24 u. 
Woe, zat, zon 13 – 24 u. 

Maandag Gesloten
Dinsdag 19 - 01 u. 
Woensdag 09 - 01 u. 
Donderdag 18 - 01 u. 
Vrijdag 18 - 03 u. 
Zaterdag 10 - 14 u. 
                       19 - 03 u. 
Zondag         17 - 00 u. 

Dinsdag 09 – 14 u. 
Woe, don, vrij 10 – 21 u. 
Zaterdag 07 – 14 u. 
Maa, zon Gesloten

Dinsdag 10 – 12  u.   
 13.30 – 16 u. 
Woe, don, vrij 10 - 12.30  u.  
 13.30 – 16 u. 
Zaterdag 10 – 12 u. 
Maa, zon Gesloten
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Armoede is een job waar je niets voor terugkrijgt

van zaterdag 17.10 t.e.m. 24.10.2020
met verschillende stopplaatsen in het centrum van Geel

Wandeling tegen armoede

Zaterdag 17/10 19 – 20 u. 
Maandag 21/10 18 – 19 u.
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Oxfam Wereldwinkel
Kollegestraat 20 2440 Geel

Café I  love living 
Markt 29 2440 Geel

ACV Stationsplein 4 2440 Geel

Zaal Iris (bibliotheek) 
Werft 30 b 2440 Geel

Studio Geel Werft 20 2440 Geel

People on stage
Stationsstraat 58 2440 Geel

Café de Wolwinkel 
Diestseweg 1 2440 Geel

Eetcafé de Werft 
Werft 34 2440 Geel

GO! GEEL Middelbare school 
Kon. Atheneum, Geel 
Technische  Schoolstraat 15 
2440 Geel

LOI Den Ark ( Lokaal 
Opvanginitiatief)
Technische  Schoolstraat 41 
2440 Geel

CC de Werft Werft 32 2440 Geel

Jeugdcentrum De Bogaard 
en JAC Geel
Diestseweg 135 2440 Geel

Stadspark ingang 
Technische Schoolstraat, 
bij de openbare toiletten

Dinsdag 10 - 12 u. 
    14 - 18 u.  
Donderdag    14 - 18 u.  
Zaterdag    10 - 17.30 u. 
Maa, woe, vrij, zon    Gesloten

Woe, don 10 – 14 u.  
Vrijdag 10 -20 u. 
Zaterdag 09 – 18 u. 
Maa, din, zon Gesloten

Dinsdag 08.30 – 11.30 u.   
 13 – 16 u. 
vrijdag 08.30 – 11.30 u. 
Maa, woe, don,  
zat, zon Gesloten 

Maandag 19/10     13 – 15 u.  
Woensdag 21/10   15 - 17 u.  
Zaterdag 24/10     10 - 12 u. 

Maa, din, don, vrij 19 – 24 u. 
Woe, zat, zon 13 – 24 u. 

Maandag Gesloten
Dinsdag 19 - 01 u. 
Woensdag 09 - 01 u. 
Donderdag 18 - 01 u. 
Vrijdag 18 - 03 u. 
Zaterdag 10 - 14 u. 
                       19 - 03 u. 
Zondag         17 - 00 u. 

Dinsdag 09 – 14 u. 
Woe, don, vrij 10 – 21 u. 
Zaterdag 07 – 14 u. 
Maa, zon Gesloten

Dinsdag 10 – 12  u.   
 13.30 – 16 u. 
Woe, don, vrij 10 - 12.30  u.  
 13.30 – 16 u. 
Zaterdag 10 – 12 u. 
Maa, zon Gesloten
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Armoede is een job waar je niets voor terugkrijgt

van zaterdag 17.10 t.e.m. 24.10.2020
met verschillende stopplaatsen in het centrum van Geel

Wandeling tegen armoede

Zaterdag 17/10 19 – 20 u. 
Maandag 21/10 18 – 19 u.

Stopplaats: De Bogaard

Info: 
Jeugdcentrum De Bogaard is de ontmoetingsplaats voor jongeren in 
Geel. Op deze mooie plek kunt u de dienst jeugd, jeugdhuis De Vonk, JAC 
Geel en de leerboerderij terugvinden. Naast het jeugdcentrum ligt speel-
plein De Bogaard met tal van speeltoestellen, picknickbanken en een 
skatepark.

Adres: 
Diestseweg 135 2440 Geel

Website: 
https://www.geel.be/jeugdcentrum-de-bogaard

Openingsuren:
U kunt deze stop altijd bezoeken gezien het buiten plaatsvindt.
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Activiteit: 
Deze eerste stopplaats kunt u volledig buiten ontdekken. Op één van 
de ramen van het Jeugdcentrum vindt u een tekening in teken van 
de onderbescherming. Een thema dat voor veel mensen een dagda-
gelijkse realiteit is. Tekenares Helena Nuyts heeft vijf ramen tot een 
zeer krachtig verhaal omgetoverd waarbij het thema heel sterk gevi-
sualiseerd wordt. 

Probeer zeker alle vijf ramen op te zoeken om het volledige verhaal te 
kunnen ontdekken. De andere ramen zijn te vinden aan de Wolwinkel, 
I love Living, People on Stage en het Loi Den Ark. 

 Als u tot aan het JAC wandelt, in de buurt van het skatepark, vindt 
u een anonieme getuigenis terug van een jongere die leeft in moei-
lijke financiële, emotionele omstandigheden. Neem zeker de tijd om 
zijn verhaal te ontdekken. Het verhaal zal terug te vinden zijn aan de 
inkomdeur van het JAC. 

Ook de hulpverleners dragen hun steentje bij. Op het raam van het 
JAC zullen er drempels en aanbevelingen te lezen zijn, vanuit hun 
standpunten. De dagelijkse inzet om jongeren bij te staan die heel wat 
moeilijkheden ervaren om een volwaardig leven op te bouwen, is van 
onmisbare waarde in Geel. Het JAC is niet weg te denken uit Geel.  

U kunt op het jeugdcentrum mogelijks ook graffitiwerken terugvin-
den op panelen van jongeren uit de Waaiburg. Jongeren die vanuit 
hun talenten nagedacht hebben over het thema inkomen en onder-
bescherming. Jongeren die met de graffitiwerken een statement 
willen maken: Er is veel onzichtbare armoede in dit land, ook onder de 
jeugd. Er zijn veel jongeren die veel minder kansen hebben of krijgen 
dan anderen om hun leven een goede start te geven.

Coronamaatregelen:
Doe de wandeling met het max. toegelaten aantal mensen in je bub-
bel of het max. aantal toegestane mensen indien er sprake is van een 
begeleide groep. We adviseren sterk om een mondmasker te dragen 
als er meerdere mensen in de buurt aanwezig zijn. We vragen om 
de afstand van 1,5m te bewaren en regelmatig je handen grondig te 
wassen of te ontsmetten. U kunt een mondmasker en handgel ver-
krijgen. Vragen of een wegwerpbaar mondmasker bestellen? Maak 
een afspraak via het nummer 014/56.73.15 of mail naar al-arm.vzw@
hotmail.com. Blijf thuis indien u ziek bent of symptomen vertoont.
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Stopplaats: Oxfam
wereldwinkel

Info: 
Oxfam International is een organisatie die strijdt tegen honger in de 
wereld en die ontwikkeling bevordert. De organisatie voert natio-
naal en internationaal campagnes op het gebied van internationale 
handel en maatschappelijke problemen, maar ze is ook lokaal actief. 
Oxfam staat bekend om zijn de fairtrade-producten en de wereld-
winkels. Daarnaast helpt de organisatie overheden en boeren in 
ontwikkelingslanden met de implementatie van ontwikkelingssa-
menwerking. 

Adres: 
Kollegestraat 20 2440 Geel

Website: 
https://www.oxfamwereldwinkels.be/

Openingsuren:
Dinsdag 10u-12u en 14u – 18u
Donderdag: 14u – 18u
Zaterdag : 10u – 17u30
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Activiteit: 
Maak zeker een stop bij de Oxfamwinkel. Zij staan met hun campag-
ne stil bij de problematiek van de cacaosector.  Cacao, het zwarte 
goud van boeren in het Zuiden, maar dat is het niet. De cacaosec-
tor staat gekend voor ontbossing, kinderarbeid en extreme armoe-
de. De meeste cacaoboeren leven in extreme armoede. Gemiddeld 
verdienen ze een derde van wat ze nodig hebben om in hun basis-
behoeften te voorzien. Deze machtsconcentratie in de cacaosector 
werkt schendingen van de mensenrechten van de cacaoboeren in 
de hand.

De oxfamwinkel verkoopt bovendien producten van eerlijke handel 
en heeft tal van originele, mooie handgemaakte producten die echt 
een bezoekje waard zijn.

Coronamaatregelen:
De oxfamwinkel kan maar een beperkt aantal mensen toelaten in 
de winkel omwille van corona. Het maximum aantal wordt aange-
geven bij het binnenkomen. Gelieve even buiten te wachten als de 
limiet in de winkel is bereikt en hou daarbij de gezonde afstand van 
elkaar. Gelieve het mondmasker op te zetten in de winkel, 1,5m af-
stand te houden en je handen goed te ontsmetten bij het aankomst 
en vertrek. U kunt een mondmasker en handgel verkrijgen, indien 
je deze niet zou hebben voor de wandeling, op de Diestseweg 146 
2440 te Geel. Vragen of een wegwerpbaar mondmasker bestel-
len? Maak een afspraak via het nummer 014/56.73.15 of via al-arm.
vzw@hotmail.com.
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Stopplaats: Café 
de Wolwinkel

Info: 
Allesbehalve saai, zo luidt de slogan van De Wolwinkel. Patat erop. Geen 
bezoeker die zich verveelt in dit alternatief café op het randje van de 
Markt in Geel. Daar zorgen de optredens, de activiteiten en de unieke uit-
baters wel voor. De Wolwinkel is een specialleke en dat hebben we nodig 
in Geel. Het concept van de Wolwinkel valt niet echt te beschrijven. U bent 
er welkom voor een koffie, een danske, een babbeltje, een optreden, een 
spontaan feestje, een avondje onder vrienden, een avondje alleen aan 
den toog, een namiddag op het gezellig terras met uitzicht over de markt, 
Voor ieder wat wils dus! 

Adres: 
Diestseweg 1 2440 Geel

Openingsuren:
Dinsdag: 19u-1u
Woensdag: 19u-1u
Donderdag: 18u-1u
Vrijdag: 18u-1u
Zaterdag: 10u-14u en 19u-1u
Zondag: 17u-00u
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Activiteit: 
Als u de ramen van de Wolwinkel passeert zal u een raamtekening vinden 
van tekenares Helena Nuyts.  Het is één van de vijf ramen die het thema 
onderbescherming visualiseren. Probeer zeker alle vijf ramen te ontdek-
ken tijdens te wandeling want ze lichten allemaal één deel van een totaal 
verhaal uit. De andere raamtekeningen vindt u terug bij: I love Living, De 
Bogaard, LOI Den Ark en People on Stage. 

Als u een bezoekje brengt aan de Wolwinkel vindt u aan de tafeltjes “co-
ronaproof” spelletjes terug die vzw Al-arm gemaakt heeft in het thema 
van inkomen en onderbescherming. De spelletjes zullen stilstaan bij de 
manier waarop we kijken naar de problematiek van armoede. 

Ook de muren van de wolwinkel zullen  volop benut waren met prachtige 
kunstwerken die gemaakt zijn door de leerlingen van de SAIO. 

Verder willen we iedereen aanmoedigen om op 17 oktober 2020 van 10u 
tot en met 12u naar de site te surfen van het Kempisch Kanaal: https://
www.kempischkanaal.be en zo door te klikken naar de mixcloud. Het 
Kempisch Kanaal zal zaterdag 17 oktober vzw Al-arm ontvangen tijdens 
hun online broadcast en hen de kans geven om enkele liedjes te spelen en 
wat uitleg te geven over de campagne van 1710. Je bent op dat moment 
ook welkom in de Wolwinkel waar het radiostation zal gestationeerd zijn. 
Het aantal bezoekers is wel beperkt omwille van corona.

Coronamaatregelen:
Café de Wolwinkel heeft een beperkt aantal zitplaatsen. Er zal op het 
raam aangegeven worden wat de max. capaciteit van de ruimte is. U mag 
max. in een groep van 10 samenzitten in een horecazaak. Er is een mond-
maskerplicht in de ruimte tenzij u aan een tafeltje gaat zitten. Gelieve bij 
het binnenkomen en verlaten van de zaak uw handen te ontsmetten en 
1,5m afstand te bewaren. Registratie bij het binnenkomen is verplicht. Als 
wandelaar hebt u tijdens die week geen consumptieplicht maar de plaat-
sen om er rond te wandelen zijn er beperkt door corona. Kijk goed op de 
signalisatie wat de max. capaciteit is. Er zullen mondmaskers en handgel 
voorzien worden.Vragen rond corona in het kader van de wereldweek 
van verzet tegen armoede? Mail naar al-arm.vzw@hotmail.com
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Stopplaats: Stadspark

Info: 
Het stadspark is één van de gezellige, natuurlijke ontmoetingsplaatsen 
van de stad.  Je kan er dankzij de rustige omgeving genieten van een 
picknick, een boek lezen of een praatje slaan met toevallige passanten. 
Er worden ook regelmatig leuke activiteiten georganiseerd. Denk hierbij 
aan Frinket Foodtruckfestival, een concert van Centrum Harmonie Geel 
of een festival als dat van Deeproots festival in Geel.

Adres: 
Bereikbaar via ingangen: Stationsstraat, Technische Schoolstraat, Pa-
tronaatstraat en Lebonstraat.

Activiteit: 
Het stadspark is sinds mei 2019 opgefleurd met een graffitiwerk. Het 
werk is er gekomen dankzij een sociaal-artistiek project van JAC Geel en 
VZW Refuchances, die de handen uit de mouwen staken om een sterk 
verhaal te schilderen. 

De tekening draagt de naam Colour You(th). Het bestaat uit afzonderlij-
ke werken, geselecteerd door jongeren en tot één geheel gebracht door 
kunstenaar Sander en zijn team. Jongeren kwamen gedurende tien we-
ken samen om te schilderen, collages te maken, en vooral zichzelf tegen 
te komen. 

Het werk van VZW Refuchances, een organisatie die vluchtelingen helpt 
integreren, toont verschillende gezichten die samen een inclusieve bood-
schap uitdragen. VZW Refuchances ging samen met kinderen aan de slag 
om tekeningen te maken en later kregen ze professionele ondersteuning 
om van alle puzzelstukjes een geheel te vormen.
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Coronamaatregelen:
Doe de wandeling met het max. toegelaten aantal mensen in uw bubbel 
of het max. aantal toegestane mensen indien er sprake is van een bege-
leide groep. We adviseren sterk om een mondmasker te dragen als er 
meerdere mensen in de buurt aanwezig zijn. We vragen om de afstand 
van 1,5m te bewaren en regelmatig uw handen grondig te wassen of te 
ontsmetten. U kan een mondmasker en handgel verkrijgen, indien u deze 
niet zou hebben, voor de wandeling op de Diestseweg 146 2440 te Geel. 
Vragen of een wegwerpbaar mondmasker bestellen? Maak een af-
spraak via het nummer 014/56.73.15 of mail naar al-arm.vzw@hotmail.

com. Blijf thuis indien u ziek bent of symptomen vertoont. 
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Stopplaats: Cultuur -en 
eetcafé de Werft

Info: 
Café de Werft is een pareltje in het centrum van Geel met openingsuren 
voor elke Gelenaar. Een supergezellig terras, een mooie menukaart, vlot-
te parking en vlakbij het cultuurcentrum. Meer moet dat niet zijn. Uitge-
breid, divers, vernieuwend, uniek en echt verrassend lekker: De woorden 
om hun aanbod te omschrijven. De uitbaters werken bovendien enorm 
inclusief, met oog voor mensen vanuit verschillende achtergronden en 
mogelijkheden. Een maatschappelijke meerwaarde is deze plaats zeker. 

Adres: 
Werft 34 2440 Geel

Website: 
https://www.cafedewerft.be/

Openingsuren:
Dinsdag: 9u-14u
Woensdag: 10u-21u
Donderdag: 10u-21u
Vrijdag: 10u-21u
Zaterdag: 7u-14u
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Activiteit: 
Spring zeker eens binnen bij café de Werft. 

Aan de tafeltjes van de werft zal u meerdere #1710 kranten kunnen ont-
dekken met ervaringen, getuigenissen, verhalen rond de problematiek 
van armoede in Geel. Organisaties als Deeltijds Onderwijs en Loi Den Ark 
delen hen bevindingen met de thema’s.

Er zal ook iets uitgewerkt worden rond het thema gezonde voeding. De 
moeilijke toegang tot gezonde betaalbare maaltijden is ook een vorm van 
onderbescherming. 

Het café zal in de week van 17 tot en met 24 oktober ook nog een eigen 
engagement opnemen in teken van de wereldweek van verzet tegen ar-
moede. 

Meer info kan u vinden op facebook onder het evenement: wereldweek 
van verzet tegen armoede in Geel of via https://www.vzwal-arm.be

Coronamaatregelen:
Café de Werft heeft een beperkt aantal zitplaatsen. Er zal op het raam 
aangegeven worden wat de max. capaciteit van de ruimte is. U mag max. 
in een groep van 10 samenzitten in een horecazaak. Er is een mondmas-
kerplicht tenzij u aan een tafeltje gaat zitten. Gelieve bij het binnenkomen 
en verlaten van de zaak uw handen te ontsmetten en 1,5m afstand te 
bewaren. Registratie is verplicht. Als wandelaar hebt u tijdens die week 
geen consumptieplicht maar de plaatsen om er rond te wandelen zijn er 
beperkt door corona. Kijk goed op de signalisatie wat de max. capaciteit 
is. Er zullen mondmaskers en handgel voorzien worden. Blijf thuis indien 
u ziek bent of symptomen vertoont. Vragen of een wegwerpbaar mond-
masker bestellen? Maak een afspraak via het nummer 014/56.73.15 of 
via al-arm.vzw@hotmail.com.
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Stopplaats: 
Cultuurcentrum de Werft 

Info: 
Cultuurcentrum De Werft is het cultuurhuis van Geel waar muziek, 
dans, theater en kunst voor jong en oud elkaar vinden. Cultuur is wat 
de mens zelf schept en het is duidelijk dat daar enorm veel moois 
inzit. De onmisbare waarde van het cultuurcentrum kunt u zelf ont-
dekken. Neem zeker eens kijkje op hun website voor het programma 
van het najaar. 

Adres: 
Werft 34 2440 Geel

Website: 
https://www.dewerft.be/

Openingsuren:
Dinsdag: 10u-12u30 en 13u30-16u
Woensdag: 10u-12u30 en 13u30-16u
Donderdag: 10u-12u30 en 13u30-16u
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Activiteit: 
Cultuur heeft een onmisbare waarde voor de samenleving. We mer-
ken dat de cultuursector in tijden van corona en besparingen in een 
vorm van onderbescherming komt. Er is schrik voor de toekomst.

Cultuur verdient permanent grondige investeringen. Onze cultuur 
kan niet blijven teren op de grootheden van vroeger. Beginnend ta-
lent kan enkel groots worden mits er middelen vrijgemaakt worden. 
Techniekers, podiumbouwers, achtergrondzangers, muzikanten, 
beginnend talent, … maken ook allemaal deel uit van de cultuurer-
varing.  Deze worden veel te vaak vergeten en zijn vaak de grootste 
slachtoffers van besparingen of crisissituaties. 

In het cultuurcentrum kunt u vloerstickers terugvinden. De vloerstic-
kers omvatten slogans, aanbevelingen, vragen die u kunnen doen 
nadenken over de essentie van cultuur in onze samenleving. Als u 
hierover iets kwijt wil of op ideeën komt, kan u die delen met ons 
door een mailtje te sturen naar al-arm.vzw@hotmail.com. 

U zal ook enkele kunstwerken terugvinden van Geelse inwoners 
die hun talenten met jullie willen delen. Deze zijn te bezichtigen in de 
gang van het cultuurcentrum, aan de kant van de toiletten, richting 
de grote zaal. De vloerstickers en de kunstwerken zijn te bezichti-
gen tijdens de voorstellingen of tijdens de openingsuren van het cul-
tuurcentrum.

Coronamaatregelen:
Doe de wandeling met het max. toegelaten aantal mensen in uw 
bubbel of het max. aantal toegestane mensen indien er sprake is 
van een begeleide groep. Een mondmasker dragen is verplicht in 
het cultuurcentrum. We vragen om de afstand van 1,5m te bewa-
ren en regelmatig uw handen grondig te wassen of te ontsmetten. 
U kan een mondmasker en handgel verkrijgen, indien u deze niet zou 
hebben. Vragen, handgel of een wegwerpbaar mondmasker be-
stellen? Maak een afspraak via het nummer 014/56.73.15 of mail 
naar al-arm.vzw@hotmail.com. Blijf thuis bij ziekte of indien u symp-
tomen hebt. 
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Stopplaats:
Go!Geel

Info: 
GO! GEEL. EEN WARM NEST IN HARTJE GEEL. De Middenschool en het 
Atheneum van GO! Geel bieden kwalitatief en innoverend onderwijs met 
aandacht voor iedere jongere met zijn/haar specifieke talenten en per-
soonlijkheid. In een sfeer van wederzijds respect en openheid helpen we 
de leerlingen om te groeien tot zij klaar zijn voor verdere studies, of voor 
een overstap naar het beroepsleven.

Adres: 
Technische Schoolstraat 15 2440 Geel

Website:
https://www.gogeel.be/

Openingsuren:
De kunstvorm situeert zich buiten aan de straatkant. Er zijn geen ope-
ningsuren van toepassing. Gelieve de school niet te betreden. 

Activiteit: 
Go!Geel heeft zich voor de week van verzet tegen armoede geëngageerd 
om een digitaal toonmoment te organiseren tijdens de wandeling. De leer-
lingen gaan met behulp van de leerkrachten een prachtige collectie kunst-
werken digitaal tentoonstellen rond het thema armoede. 

Wandelaars kunnen dus stoppen aan de school. Er zal een groot paneel te 
vinden zijn met een QR code. Met die QR code krijgt iedereen met een gsm 
en mobiele verbinding toegang tot de site waar de werkjes te bewonde-
ren zijn.
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Coronamaatregelen:
Doe de wandeling met het max. toegelaten aantal mensen in uw bubbel 
of het max. aantal toegestane mensen indien er sprake is van een bege-
leide groep. We adviseren sterk om een mondmasker te dragen als er 
meerdere mensen in de buurt aanwezig zijn. We vragen om de afstand 
van 1,5m te bewaren en regelmatig uw handen grondig te wassen of te 
ontsmetten. U kan een mondmasker en handgel verkrijgen, indien u deze 
niet zou hebben via vzw Al-arm. Vragen of een wegwerpbaar mond-
masker bestellen? Maak een afspraak via het nummer 014/56.73.15 of 
via al-arm.vzw@hotmail.com. 
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Stopplaats: Loi Den Ark

Info: 
Het LOI biedt een meerwaarde voor onze jongeren en onze samenleving! 
Een win-win situatie dus! Ze bieden hen een veilige plek om te wonen en 
ondersteunen en helpen hen op vele gebieden: school, vrije tijd, sociale 
context, maar ook bij hun immense rugzak, hun vragen en hun problemen. 
Zo wijzen ze hen stilaan de weg in onze samenleving want daar zijn ze na 
15 jaar wel zeker van: als jongere in een nieuwe cultuur en samenleving 
is het ondoenbaar om dit op je eentje en dus zonder enige begeleiding te 
doen!

Adres: 
Technische Schoolstraat 41 2440 Geel

Website: 
https://www.geel.be/lokaal-opvanginitiatief---loi-den-ark

Openingsuren:
U kan de raamtekening langs de straatkant ten allen tijde bekijken gezien 
het buiten plaatsvindt. 
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Activiteit: 
Deze stopplaats bevat een mooie raamtekening van tekenares Helena 
Nuyts. Het is één van de vijf raamtekeningen met een visueel verhaal 
over de onderbescherming waar een hele hoop mensen in onze samen-
leving mee geconfronteerd worden. 

De raamtekening kan bekeken worden vanaf de straatkant. Gelieve het 
domein van het LOI Den Ark niet te betreden maar vanop de straat de 
raamtekening te bekijken. 

De hulpverleners van Loi den Ark hebben ook stilgestaan bij wat er leeft 
op de werkvloer. Deze ervaringen kan je terugvinden bij een bezoekje 
aan cultuur café de Werft. De hulpverleners nemen u  mee in hun verhaal 
rond het werken met minderjarige buitenlandse jongeren.

Coronamaatregelen:
Doe de wandeling met het max. toegelaten aantal mensen in je bubbel of 
het max. aantal toegestane mensen indien er sprake is van een begeleide 
groep. We adviseren sterk om een mondmasker te dragen als er meerde-
re mensen in de buurt aanwezig zijn. We vragen om de afstand van 1,5m 
te bewaren en regelmatig je handen grondig te wassen of te ontsmet-
ten. U kunt een mondmasker en handgel verkrijgen, indien u deze niet zou 
hebbeb. Vragen, handgel of een wegwerpbaar mondmasker bestellen? 
Maak een afspraak via het nummer 014/56.73.15 of mail naar al-arm.
vzw@hotmail.com. Blijf thuis indien u ziek bent of symptomen vertoont. 
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Stopplaats:
I Love Living

Info: 
Living vindt dat voedsel eenvoudig, verrukkelijk en gezond moet zijn. Li-
ving is bewust eten en genieten van alle bijzondere momenten, met aan-
dacht voor details. Je kan bij hen terecht voor huisgemaakt gebak, sterke 
koffie, originele lattes en verse thee, huisgemaakte limonades en ice-tea, 
biologische sapjes en alcoholische dranken, verzorgde ontbijten en huis-
gemaakte soep. Je zetelt bij hen in een knusse zithoek of geniet van de 
rust in het centrum op een beschut terras achteraan. De uitbaatster is 
supervriendelijk en heel de zaak heeft een heerlijke uitstraling. De Living 
brengt kleur op je bord en kleur in je leven zodra je daar binnenstapt. I 
love Living is niet meer weg te denken in Geel. Stap er dus zeker eens bin-
nen! Creativiteit is de rode draad in het interieur en de menu!

Adres: 
Markt 29, 2440 Geel

Website: 
https://www.iloveliving.be/

Openingsuren:
Openingsuren: 
Woensdag: 10u-14u
Donderdag: 10u-14u
Vrijdag: 10u-20u
Zaterdag: 9u-18u
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Activiteit: 
We love Living, we do! Deze (h)eerlijke stop wordt dankbaar benut om 
meerdere partners in de kijker te zetten. Studenten van de Thomas 
More, jongeren van Waaiburg, vrijwilligers van vzw Al-arm, leerlingen 
van Deeltijds Onderwijs,… hebben allemaal hard gewerkt om hun erva-
ringen rond het thema inkomen en onderbescherming met jullie te de-
len. Verwacht op deze stop een mengelmoes van expressievormen, aan 
interactie en beleving. Als wandelaar zal u geprikkeld worden om na te 
denken over de thema’s. En misschien leer je nog iets bij! Een bezoek aan 
I love Living mag dus zeker niet ontbreken. Naast de thema’s kunt u er ook 
het aanbod van drankjes en hapjes ontdekken. Een grote aanrader. 

Ook aan de buitenkant van de Living zal er een raamtekening te bewon-
deren zijn van tekenares Helena Nuyts. 

I love living bevat een binnen – en buitenervaring. Neem ook zeker een 
kijkje op de koer van I love Living.

Coronamaatregelen:
I love Living heeft een beperkt aantal zitplaatsen. Er zal op het raam aan-
gegeven worden wat de max. capaciteit van de ruimte is. U mag max. in 
een groep van 10 samenzitten in een horecazaak. Er is een mondmas-
kerplicht in de ruimte tenzij u aan een tafeltje gaat zitten. Gelieve bij het 
binnenkomen en verlaten van de zaak uw handen te ontsmetten en 
1,5m afstand te bewaren. Registratie bij het binnenkomen is verplicht. 
Als wandelaar hebt u tijdens die week geen consumptieplicht maar de 
plaatsen om er rond te wandelen zijn er beperkt door corona. Zodra u 
er plaatsneemt wordt er wel gevraagd om iets te drinken of te eten. 
Kijk goed op de signalisatie wat de max. capaciteit is. Bij vermoeden van 
drukte, kunt u reserveren bij I love Living. Er zullen mondmaskers en 
handgeld voorzien worden. Vragen? Maak een afspraak via het nummer 
014/56.73.15 of mail naar al-arm.vzw@hotmail.com.
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Stopplaats: 
ACV Geel 

Info: 
Het ACV is een solidaire maatschappelijke beweging die opkomt 
voor werk en inkomen. De vakbond telt meer dan 80.000 militan-
ten ofwel afgevaardigden die in hun onderneming of instelling, in 
hun gemeente of gewest werken aan goede arbeidsomstandig-
heden. Ze voeren campagne om hun ideeën en eisen kracht bij te 
zetten. Daarnaast organiseren ze ook acties en betogingen samen 
met andere Belgische of Europese vakbonden, bijvoorbeeld rond 
zorg, pensioenen of fiscale rechtvaardigheid.

Adres: 
Stationsplein 4, 2440 Geel

Website: 
https://www.hetacv.be/het-acv

Openingsuren:
Momenteel gesloten. De campagne zal gevisualiseerd worden aan 
de ramen. 
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Activiteit: 
Het ACV probeert, zoals alle andere vakbonden, zich sterk te enga-
geren om de problematiek van onderbescherming en inkomen aan 
te pakken. 

Het ACV is de moeite waard om te bezoeken omdat u er aan de ra-
men getuigenissen zult vinden van mensen met armoede-ervaring, 
van mensen die niet tot hun rechten komen,… U zult merken: Armoe-
de komt dichterbij dan je denkt.

 Andere nuttige info en acties zullen er ook te vinden zijn die in teken 
staan van de wereldweek van verzet tegen armoede. 

Bovendien werkt het ACV achter de schermen door aan acties voor 
een menswaardig inkomen en rechtentoekenning. 

Het ACV kantoor is gesloten tot eind oktober door corona. Ze zijn en-
kel telefonisch te bereiken en via mail. Neem toch zeker een kijkje op 
hun website of aarzel niet om telefonisch contact op te nemen in-
dien u vragen zou hebben: +32 2 244 30 00.

Coronamaatregelen: 
Doe de wandeling met het max. toegelaten aantal mensen in uw 
bubbel of het max. aantal toegestane mensen indien er sprake is 
van een begeleide groep. We adviseren sterk om een mondmasker 
te dragen als er meerdere mensen in de buurt aanwezig zijn. We 
vragen om de afstand van 1,5m te bewaren en regelmatig uw han-
den grondig te wassen of te ontsmetten. U kan een mondmasker en 
handgel verkrijgen. Vragen of handgel of een wegwerpbaar mond-
masker bestellen? Maak een afspraak via het nummer 014/56.73.15 
of via al-arm.vzw@hotmail.com. 
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Stopplaats: Zaal Iris, 
Bibliotheek Geel

Adres: 
Werft 30b, 2440 Geel

Website:
https://www.gogeel.be/

Openingsuren:
Maandag 19/10/2020: 13u-15u
Woensdag 21/10/2020: 15u-17u
Zaterdag 24/10/2020: 10u-12u

Activiteit: 
Zaal Iris wordt in de week van 17oktober tot en met 24 oktober een expo-
zaal. De expo bevat creaties rond het thema inkomen en onderbescher-
ming. Deze stop is absoluut de moeite om te bezoeken. Verwacht u aan 
prachtige kunstwerken, tekeningen, getuigenissen, geluidsfragmenten, 
liedjes, informatie, ervaringen gemaakt door: 

- studenten van het Deeltijds Onderwijs
- leerlingen van de SAIO
- vrijwilligers van vzw Al-arm
- studenten maatschappelijk werk Thomas More
- jongeren van de Waaiburg

Deze expo staat in kader van de wereldweek van verzet tegen armoede 
met de focus op de beleving van mensen en hulpverleners die veel met de 
thema’s inkomen en onderbescherming in Waanraking komen.
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Coronamaatregelen: 
Zaal Iris heeft een beperkte capaciteit. Deze is momenteel vastgesteld op 
een max. van 10 mensen. Als die max. capaciteit wordt bereikt, wacht u 
even in de gang of buiten, afhankelijk van de drukte, met voldoende af-
stand. Er is een mondmaskerplicht. Gelieve bij het binnenkomen en ver-
laten van de zaal uw handen te ontsmetten en 1,5m afstand te bewaren. 
Registratie bij het binnenkomen is verplicht. Er zullen mondmaskers en 
handgel voorzien worden. Kom niet indien u ziek bent of symptomen hebt. 
Volg de signalisatie rond corona goed op. Vragen omtrent corona of andere 

info nodig? Mail naar al-arm.vzw@hotmail.com of bel naar 014/56.73.15.
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Stopplaats: Studio Geel

Info: 
Wie een filmpje wil meepikken, kan hiervoor terecht in de Studio 
Filmtheaters op de Werft. Voor straffe cinema en sterke films kan je 
terecht in deze bioscoop met 4 ruime zalen met voldoende plaats voor 
elke bubbel.

Adres: 
Werft 1  2440 Geel

Website: 
https://www.studio-geel.be/

Openingsuren:
Zaterdag 17 oktober 2020: 19u-00u
Zondag 18 oktober 2020: 19u-00u
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Activiteit: 
Studio Geel wil  op zaterdag en zondag 17 en 18 oktober 2020 voor de 
mensen met een vrijetijdspas in Geel een extraatje doen. Ook Studio Geel 
vindt het belangrijk dat iedere persoon op een gelijkwaardige manier 
toegang krijgt tot vrije tijd en cultuur. Een laag inkomen mag NIET in de 
weg staan van ontspanning en recreatie. 

Op zaterdag 17 oktober 2020 en op zondag 18 oktober 2020 kunt u op 
vertoon van één vrijetijdspas van Geel, per persoon, naar de film voor de 
prijs van 5 euro. Identiteitskaart kan gevraagd worden ter controle aan 
het loket.  Neem deze dus zeker mee. Eén vrijetijdspas telt dus niet voor 
een volledig gezin of vriendengroep. 

Kinderen onder de 1 meter mogen gratis naar de film. Studio Geel geeft 
elk kind onder de 1 meter een toegangsticket tot de zaal. Uw kind kan dus 
zonder ticket de zaal niet binnen. 

Kinderen onder de 6 jaar staan op de vrijetijdspas van de ouder. De ki-
ds-id kan opgevraagd worden ter controle. Gelieve deze dus mee te ne-
men. 

 U kan een vrijetijdspas aanvragen met een attest verhoogde tegemoet-
koming via Dienst Gelijke Kansen. Neem zeker uw identiteitskaart mee. 
Info over de vrijetijdspas krijgt u via het telefoonnummer: 014/56.73.10 
of kom langs op Dienst Gelijke Kansen tijdens het onthaal. Neem ook ze-
ker een kijkje op deze site: 
https://www.geel.be/vrijetijdspas

Voor de mensen zonder vrijetijdspas kost de film 8 euro. Meer informatie 
over de tarieven vindt u terug op: https://www.studio-geel.be/

Coronamaatregelen: 
In de cinema is het dragen van een mondmasker verplicht. Houd zoveel 
mogelijk afstand van anderen en ontsmet uw handen bij aankomst en 
vertrek. De stoelen in de zaal zijn met voldoende afstand van anderen, 
respecteer die afstand. Er zullen mondmasker en handgel voorzien wor-
den indien u er geen ter beschikking hebt. Meer informatie over corona 
tijdens de wandeling? Maak een afspraak via het nummer 014/56.73.15 
of mail naar al-arm.vzw@hotmail.com. Blijf thuis indien u ziek bent of 
symptomen vertoont.
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Stopplaats: 
People On Stage

Info: 
People On Stage biedt iedereen die graag straalt op een podium hier-
toe de kans. People On Stage wil onbekend talent, in gelijk welke podi-
umkunst, een podium aanreiken. Ze willen mensen de kans bieden om dit 
doel te bereiken en om hun talenten nog meer te kunnen ontplooien. Het 
podium moet toegankelijk zijn voor iedereen.
Ze werken op 3 manieren: 
• met een kwalitatief productieaanbod,
• met een professioneel begeleid educatief aanbod en 
• met recreatieve werkingsactiviteiten.

Adres: 
Stationsstraat 58 2440 Geel

Website:
https://www.peopleonstage.be/

Openingsuren:
Zaterdag 17/10/2020 van 19u-20u
Woensdag 21/10/2020  van 18u-19u
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Activiteit: 
People on Stage tilt deze wereldweek van verzet tegen armoede mee 
naar een extra niveau. Dankzij de getalenteerde coaches en jongeren 
wordt er gewerkt aan een prachtige voorstelling met theater, expressie 
en zang.

 Deze stop is een absolute topper in het overbrengen van een boodschap: 
“Armoede moet de wereld uit!” “Armoede heeft een impact op het zijn van 
mensen en dat zou niet mogen!!”

Op zaterdag 17 oktober 2020 van 19u tot 20u en op woensdag 21 okto-
ber 2020 van 18u tot 19u kunt u terecht in de theaterzaal van People On 
stage voor een straffe performance. U kan enkel aanwezig zijn door te re-
serveren. 

Reserveren kan je doen vanaf 5 tot en met 16 oktober 2020 via een tic-
ketsysteem https://tickets.peopleonstage.be. Als u wilt komen kijken 
maar geen internet hebt om de bestelling te doen, belt u naar het num-
mer: 014/56.73.15 dan maken wij de reservering in orde. De toegang is 
gratis! U kan niet komen als u geen ticket heeft! Reserveer dus tijdig! 

Coronamaatregelen: 
People on stage heeft een beperkt aantal zitplaatsen. U kan enkel binnen 
op vertoon van het ticket. Er is een mondmaskerplicht in de ruimte. Gelie-
ve bij het binnenkomen en verlaten van de zaak uw handen te ontsmet-
ten en 1,5m afstand te bewaren. Er zal signalisatie voorzien worden op de 
vloer bij het binnenkomen en buitengaan. Registratie bij het binnenkomen 
is verplicht. Let goed op de signalisatie rond corona eenmaal ter plaatse. 
Er zullen mondmaskers en handgel voorzien worden. Kom niet als u ziek 
bent of symptomen hebt. Vragen? Maak een afspraak via het nummer 
014/56.73.15 of mail naar al-arm.vzw@hotmail.com.
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