
WERELDVERZETDAG TEGEN ARMOEDE in Geel

ARMOEDE IS EEN JOB WAAR  JE NIKS VOOR
TERUGKRIJGT!!!

VAN ZATERDAG 17 OKTOBER TOT EN MET
ZATERDAG 24 OKTOBER

Dit jaar  is  er  GEEN fakkeltocht, maar kan je gaan
wandelen doorheen het centrum van Geel. Je kiest
zelf wanneer  je  deze  wandeling  doet.  Je  mag
maximum  met  4 mensen  samen  gaan  wandelen
omwille van corona.

Het  Netwerk  tegen  Armoede  kiest  elk  jaar  een
thema.  Dit  jaar  is  het  thema:  inkomen  en
onderbescherming.

Tijdens de wandeling kom je langs stopplaatsen. Op
elke stopplaats zal er iets te zien zijn dat te maken
heeft  met  het  thema.  Denk  hierbij  aan:  een
getuigenis, een tekening op het raam, een krantje,
een gedicht, kunstwerken, tekeningen, ...

Met  deze  wandeling  willen  we  mensen  in  contact
brengen  met  de  dagelijkse  realiteit  en  strijd  van
mensen in armoede. We geloven erin dat armoede
een structureel probleem is, dat wil zeggen dat het



te maken heeft met hoe de samenleving opgebouwd
is  (  de  regels,  het  beleid,  de  wetten)  .  Hier
verandering  in  brengen kan enkel  doordat  we met
zen  allen  een  halt  toeroepen  aan  armoede!
Daarvoor  hebben  we  een  mentaliteitsverandering
nodig  en  is  het  van  groot  belang  dat  mensen  in
armoede hun stem laten horen.   

Het programma:

Zaterdag 17 oktober

Vandaag kan je wandelen langs deze stopplaatsen : 
JAC en De bogaard, Oxfam Wereldwinkel (10 – 
17.30u),Café Wolwinkel (10 – 14, 19 – 
23u),Stadspark, Café de Werft (7-14u), GO!Geel, LOI 
Den Ark,  Café I love living (9 -18u), ACV Geel.

Je kan zaterdag en zondag (17 oktober en 18 
oktober) naar de film gaan kijken bij Studio Geel van
19 u – 00u met je vrijetijdspas (5 euro inkom i.p.v. 8 
euro)

Je kan zaterdagavond gratis naar een voorstelling 
van People on Stage,Stationsstraat 58, 2440 Geel.  Je
moet wel vooraf een ticketje reserveren via: 
tickets.peopleonstage.be

Zondag 18 oktober



Vandaag kan je wandelen langs deze stopplaatsen: 
JAC en De Bogaard, Café Wolwinkel (17 u – 23 uur), 
Stadspark, GO!Geel, LOI Den Ark, ACV

Je kan zaterdag en zondag (17 oktober en 18 
oktober) naar de film gaan kijken bij Studio Geel van
19 u – 00u met je vrijetijdspas (5 euro inkom i.p.v. 8 
euro)

Maandag 19 oktober

Vandaag kan je wandelen langs deze stopplaatsen: 
JAC en De Bogaard, stadspark, GO!Geel,  LOI den 
Ark, ACV.

Vandaag is zaal Iris open van 13 u – 15 uur. Zaal Iris is
achter de bibliotheek. Er zal ook een vlaggenmast 
staan van vzw Al-arm.

Dinsdag 20 oktober

Vandaag kan je wandelen langs deze 
stopplaatsen:JAC en De Bogaard,Oxfam wereldwinkel
(10u – 12u,14 -18u), Café Wolwinkel (19u -
23u),Stadspark, Café de Werft (9u-
14u),cultuurcentrum De Werft (10 – 12.30u, 13.30u-
16 u), GO!Geel,LOI Den Ark, ACV.

Woensdag 21 oktober

Vandaag kan je wandelen langs deze stopplaatsen: 



JAC en De Bogaard, Café Wolwinkel(19 u – 23u), 
Stadspark, Café de Werft (10-21u), Cultuurcentrum 
de Werft(10 -12.30u en 13.30-16u), GO !Geel , LOI 
den Ark,  Café I love living  (10-14u), ACV.

Vandaag is zaal Iris open van 15 u – 17 uur. Zaal Iris is
achter de bibliotheek. Er zal ook een vlaggenmast 
staan van vzw Al-arm.

Je kan woensdagavond gratis naar een voorstelling 
van People on Stage, Stationsstraat 58,2440 Geel. Je 
moet wel vooraf een ticketje reserveren via: 
tickets.peopleonstage.be

Donderdag 22 oktober

Vandaag kan je wandelen langs deze 
stopplaatsen:JAC en De Bogaard, Oxfam 
Wereldwinkel(14u-18u), Café Wolwinkel (19u-
23u),Stadspark, Café de Werft (1 (10-21 uur), 
cultuurcentrum de Werft (10-12.30u, 13.30-16u), 
GO!Geel, LOI Den Ark, Café I love living (10-14uur), 
ACV.

Vrijdag 23 oktober

Vandaag kan je wandelen langs deze stopplaatsen: 
JAC en De Bogaard, Café Wolwinkel(18- 23u), 



Stadspark, Café de Werft (10-21 uur),GO!Geel, LOI 
den Ark, Café I love living (10-20u), ACV

Zaterdag 24 oktober

Vandaag kan je wandelen langs deze stopplaatsen: 
JAC en De Bogaard, Oxfam Wereldwinkel (10- 
17.30u), Café Wolwinkel (10-14u, 19u-23 u), 
Stadspark, Café de Werft (7-14u),GO!Geel, LOI den 
Ark, Café I love living (9u – 18u), ACV

Vandaag is zaal Iris open van 10 u – 12 uur. Zaal Iris is
achter de bibliotheek. Er zal ook een vlaggenmast 
staan van vzw Al-arm.

Meer info kan je ook terug vinden op onze site: 
www.vzwal-arm.be
 
   
   



    


