Kans rijke

toekomst?!

Voor kinderen en jongeren
met een kleine beurs

Wat doet armoede met kinderen
en jongeren of anders: wat doen
kinderen en jongeren met armoede?
Deze prangende vragen leggen we
graag aan hen en u voor tijdens de
Armoedeweek 2017.
Vanaf 7 tot en met 17 oktober zullen
dit jaar vooral activiteiten in buurtcentra, op scholen en op straat worden
georganiseerd. Deze activiteiten zijn
voor het merendeel gratis en voor
iedereen toegankelijk. Komt u langs?
www.Armoedecoalitie-UTrECHT.nl

Armoedefestival

dinsdag 17 oktober 2017
Locaties

Galgenwaard (start)
velden Sterrenwijk (dag)
Kytopia (avond)

Geef armoede een gezicht! Tijdens de Armoedeweek
staat de straattafel met de JoU-bus elke dag ergens
in een wijk in Utrecht. Met informatie over armoede in
Utrecht in het bijzonder gericht op kinderen en jongeren,
het programma van de Armoedeweek en het Armoedefestival. Kinderen kunnen er stoepkrijten, grabbelen en
meedoen aan de armoedekwis. Door: Armoedecoalitie
en JoU.
Maandag 9 oktober, 16.00 - 17.30 uur
Huize de Geerlaan (Hoograven)
Dinsdag 10 oktober, 16.00 - 17.30 uur
Moskeeplein (Lombok)
Woensdag 11 oktober, 14.30 - 16.00 uur
Scharlakendreef (Overvecht)
Donderdag 12 oktober, 14.00 - 15.30 uur
Marco Pololaan (Kanaleneiland)

Zaterdag 7 oktober, 11.30 uur - 14.00 uur

Oase, Cartesiusweg 11, Utrecht
Huiswerkbegeleiding Utrecht: in buurtcentrum Oase
wordt al heel lang huiswerkbegeleiding door Stichting
Asha geboden. Deze stichting vertelt graag over hun
ervaringen hiermee. Daarnaast wil zij met het publiek
verkennen hoe dit voor kinderen van minima op andere
plaatsen kan worden gerealiseerd. Asha is daarover al
met andere centra in gesprek. Zij presenteert niet alleen
haar plan, maar biedt ook een kennismaking met de huiswerkgroep: deelnemers, ouders en vrijwilligers.

Maandag 9 oktober, 17.00 - 21.30 uur

Alchemist, Koning Wilhelminalaan 8 Utrecht
Een (kans)rijke toekomst?! Inspiratiebijeenkomst
met informele presentaties en workshops. Beginnend
met een simpele maaltijd, eindigend met een borrel.
En daartussen volop gelegenheid kennis te maken
met de activiteiten van de Armoedeweek en te spreken
met betrokkenen. Wat willen zij onder de aandacht
brengen? Hoe doen ze dat en wat moet het opleveren?
Aanmelden: PetertenCate@tussenvoorziening.nl

Woensdag 11 oktober, 17.30 - 20.00 uur

ZIMIHC theater Stefanus, Braziliëdreef 2 Utrecht
Gelijke kansen: tijdens de maaltijd onderzoeken we de
impact van (on)gelijke kansen maar ook de mogelijkheden
die perspectief kunnen bieden. We delen ervaringen met
wat armoede met je doet en wat jij met armoede doet.
Wanneer heb jij ervaren dat je beurs (te) klein was?
Wat deed dat met je en hoe ben je hiermee omgegaan?
Hield je dit voor jezelf, duwde je het weg, probeerde
je het op te lossen? Wanneer/waar kreeg je een kans
die je verder bracht? Wat is je hoop voor de toekomst,
welke kansen zie je en welke stap kun je zelf zetten?
Door: Utrecht in Dialoog en Resto VanHarte.
Aanmelden: www.utrechtindialoog.nl/resto-dialooggelijke-kansen

Donderdag 12 oktober, 15.00 - 18.00 uur

Bij Bosshardt, Marco Pololaan 115-117 Utrecht
Niets om je voor te schamen? Ronde tafelgesprek over
schaamte. Iets waar we allemaal last van hebben. Of
het nu gaat om iets ‘kleins’ als een vervelend lichaamsgeurtje, of iets groots als het hebben van (te) weinig

geld. Schaamte maakt het moeilijk om er over te praten.
Waar komt schaamte vandaan? En wat zijn manieren om
ermee om te gaan? Een verkenning door Renia Mers in
samenwerking met Speaking Minds.
Aanmelden: bewustmetgeld@gmail.com

Donderdag 12 oktober (besloten bijeenkomst)

Kleurrijk én in beweging: kinderen van de onderbouw
van De Gagel, Klopvaart en Mattheusschool doen mee
aan een stoepkrijtwedstrijd. De bovenbouw van de Gagel
krijgt een breakdance-workshop aangeboden. Omdat???
Omdat een kansrijke toekomst ook kleurrijk en beweeglijk
is! Door: U-2B Heard!, stichting Leergeld en het Jeugdcultuurfonds.

Donderdag 12 oktober, 19.30 - 22.00 uur

Gerrit Rietveldcollege, Eykmanlaan 1200 Utrecht
Wie helpt de jeugd aan een toekomst? Dialoog over
het voorkomen van sociale uitsluiting georganiseerd door
stichting Leergeld. Doel: solidariteit en samenwerking
versterken in de armoedeproblematiek. Maar: wat is er
nodig om daarin verbeteringen te bewerkstelligen én
wie is waarvoor verantwoordelijk? Met als speciale gasten
onder andere Rinda den Besten (PO-raad), Jules van Dam
(Tussenvoorziening) en Ben Rensen (voormalig huisarts).
Aanmelden: info@leergeldutrecht.nl

Vrijdag 13 oktober, 13.00 - 14.00 uur

Buurthuis Rosa, Malakkastraat 4 Utrecht
Omarmen: hoe deal je ermee als je 18 wordt en er
voor jou geen mogelijkheden zijn? Met deze vraag
als uitgangspunt heeft Theatergroep Speer het stuk
Omarmen gecreëerd. Het stuk is met het oog op de
Armoedeweek op verzoek van Zinnenprikkels (Lister)
bedacht.

Vrijdag 13 oktober (besloten bijeenkomst)

Kansrijk? Dat maken we zelf wel uit! Debat met
derdejaars leerlingen vmbo-t van Trajectum over hoe
kansrijk je toekomst kan zijn als je moet rondkomen
van een kleine beurs. Waarin Hajar, duo-wethouder
Armoede, vertelt over de resultaten van haar werk.
Door: U-2B Heard!

Zaterdag 14 oktober, 12.00 - 15.00 uur

Stadhuisbrug Utrecht
Probleemloos participeren? De rollende straattafel
vraagt samen met de Cliëntenraad aandacht aan voorbijgangers voor de participatiewet en de Armoedeweek.
Welke drempels ervaren mensen, en in het bijzonder
kinderen en jongeren, om te participeren? Wat doen
de Cliëntenraad en de Armoedecoalitie om participatie
mogelijk te maken? Vrijwilligers van beide organisaties
geven daarbij voorlichting over armoede, armoedebeleid
en regelingen waar burgers gebruik van kunnen maken.
Denk aan zaken als de U-pas, kostendelersnorm, kinderalimentatie en schuldhulpverlening.

De Armoedeweek wordt mede mogelijk
gemaakt door de gemeente Utrecht.

