
 

 

 

 
 

 

ARMOEDE IS 

EEN ONRECHT 
 

Samen met velen trachten we als organisatie of vereniging ons steentje 

bij te dragen aan het doorbreken van de vicieuze cirkel van armoede en 
sociale uitsluiting.  

Tegelijk willen we ook de onmiddellijke en concrete noden van mensen in 
armoede aanpakken. 

 
Bedoeling van de actie “soep-op-de-stoep”:  

 
 geld inzamelen ter ondersteuning van de projecten van Welzijnszorg 

via de verkoop van soep (vrijwillige bijdrage)  
 mensen sensibiliseren voor de problematiek van de armoede; thema 

van 2015 is: “Een toekomst zonder armoede”! 
 met deze campagne pleit Welzijnszorg voor een toekomst waarin 

ook mensen in armoede kansen krijgen!  
Er wordt aandacht gevraagd voor  

 een toekomst met en voor mobiliteit: betaalbaar en 

toegankelijk openbaar vervoer,  
 een toekomst in goede gezondheid: middelen voor 

bewegings– en voedingsdeskundigheid op maat van mensen 
in armoede en  

 een toekomst in een thuis: een ambitieus 
renovatieprogramma voor de private- en sociale huurmarkt. 

 

Steun deze hartverwarmende actie en verwarm zo je eigen hart 
met deze bijzondere soep! 

 

De actie “soep-op-de-stoep” kwam tot stand dankzij de bijzondere en gratuite 

medewerking van: 

 Stad Poperinge  

 Raadsleden OCMW (soep op 18 december) 

 Buurthuis De Bellewijk (soep op 11 december) 

 Pastorale Eenheid Sint-Bertinus Poperinge-Vleteren (soep op 4 december) 

 
 



 

 

In Poperinge zetten volgende organisaties zich hiervoor in: 

 

 
Albatros-Welzijnsschakel Poperinge  

De vrijwilligers zetten zich in om de asielzoekers in 

Poperinge een stukje te begeleiden in hun 

integratieproces in onze gemeenschap. Dit gebeurt via 

de kinderen (huiswerkklas, leesouder aan huis) en via 

gewenste huisbezoeken. 

Contactadres: Manu Claes, albatros-wzs@skynet.be, 057/33.49.53 of   

0496/54.50.31 

 
OCMW – Sociaal Huis 

Een open en sociaal huis dat gelijke kansen op een kwaliteitsvol leven behartigt 

voor elke inwoner van Poperinge.  Het OCMW van Poperinge is actief in de 

welzijnszorg, de armoedebestrijding, ouderen- en thuiszorg, huisvesting, 

tewerkstelling én buurtwerk. 
Veurnestraat 22 Poperinge.  E-mail:  info@ocmwpoperinge.be. 057/33.33.00 

 

ACV-CSC 

Het ACV zet zich in voor alle werknemers om hen een waardig bestaan te 

bieden. Dit doen we via dienstencentra waar je terecht kunt met al je vragen 

rond arbeid en inkomen. Sinds 2004 werken we ook rond het thema 

kansarmoede. 

Contactpersoon : Jean Pierre Bouckaert, Ieperstraat 31, 059/342623  

jbouckaert@acv-csc.be 

 

 

Pastorale Eenheid Sint-Bertinus Poperinge-Vleteren 

De christenen van de drie Poperingse parochies willen in navolging 

van Jezus van Nazareth een gemeenschap vormen met aandacht 

voor iedereen, met bijzondere zorg voor kansarmen. 

 

 

De Jeugdraad 

De Jeugdraad is een adviesraad van de stad. Naast het samenbrengen van 

jeugdverenigingen en jongeren tijdens activiteiten, schrijft de jeugdraad 

adviezen naar het beleid. De jeugdraadleden proberen zo de belangen van de 

Poperingse jeugd te verdedigen. 

 

 

 

Landelijke Gilden is een socio-culturele vereniging die mensen met een hart 

voor het platteland samenbrengt. Onder impuls van duizenden 

vrijwillige bestuursleden zijn we actief op honderden plaatsen in 

Vlaanderen en Oost-België. We organiseren er tal van activiteiten 

en ijveren voor een leefbaar dorp en platteland. 
 

 
 
 
 

Minder bedeelden kunnen er in de voedingswinkel wekelijks gratis een 

hoeveelheid voedingswaren afhalen naargelang de grootte van hun gezin. 

Verder kunnen zij er tweedehandse kledij, huisraad en meubelen aankopen 

tegen een geringe vergoeding. 
 
 

De doelstelling van de Gezinsbond is het bevorderen van de solidariteit tussen 

de gezinnen, het behartigen van hun belangen en ijveren voor een gezins- en 

kindvriendelijk klimaat.  
 

Ledenvoordelen: spaarkaart, kortingskaarten, goedkopere energie en goedkoper telefoneren 
kinderoppasdienst, tweedehandsbeurzen, … 
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