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Regionieuws

‘Werelddag van verzet tegen extreme armoede’ in Brugge op zondag 16 oktober

‘Erover spreken is het begin’

De Brugse medestandersgroep ATD-
Vierde Wereld, Integraal, Wieder, 
Ûze Plekke en Oarm in Oarme trok-
ken vorig jaar samen naar het stad-
huis. Ze gingen er in dialoog met be-
leidsmakers en politici. Brugge Dia-
loogstad was geboren. Bij de eerste 
verjaardag van Brugge Dialoogstad 
– straks op 1 december - wordt een 
brochure voorgesteld om het initia-
tief verder te ondersteunen. Ook op 
16 oktober is dialoog het centraal 
thema op de ‘Werelddag van verzet 
tegen extreme armoede’ in Brugge. 
Rita Sanders uit Sint-Andries en Erik 
Vanackere uit Assebroek zijn nauw 
bij de opvolging van Brugge Dialoog-
stad betrokken. Beiden zijn lid van 
de werkgroep die de ‘Werelddag’ in 
Brugge voorbereidt.

Het ei is gelegd
Heeft Brugge Dialoogstad iets in 
gang gezet?
Rita: “Wat het heeft teweeggebracht, 
is moeilijk te meten. Het heeft te ma-
ken met waardering. Armoede is al-
lereerst een kwestie van zijn, of be-

ter, van niemand zijn. Het eerste re-
sultaat van die dialoog is dat je 
iemand wordt. Dialoog brengt zelf-
vertrouwen, het gevoel om samen 
veel aan te kunnen.”
Erik: “Dialoog betekent luisteren, 
met de wil om de ander te verstaan 
en van elkaar te leren. Zo kunnen 
meningen worden bijgesteld, voor-
oordelen over wonnen. Dialoog 
schept ook kansen om concrete 
maatregelen te nemen. Dat is dan 
weer een kwestie van politiek.”

En nu?
Erik: “Tijdens Brugge Dialoogstad is 
het ei wel gelegd, maar we zijn er nog 
niet. De dialoog tussen mensen in ar-
moede en het beleid is niet voldoen-
de. Politieke beslissingen worden en-
kel mogelijk als er een draagvlak 
voor is. Daarom is ook de dialoog met 
de mensen in de straat broodnodig. 
We moeten wederzijdse vooroorde-
len wegwerken en dat vraagt moed 
en geduld. Het is een langdurig pro-
ces. De brochure die nu in de maak 
is, moet daarbij helpen.”

De werkgroep die de ‘Werelddag van verzet tegen extreme armoede’ in 
Brugge voorbereidt, met vertegenwoordigers van Wieder, Ûze Plekke, 
Oarm in Oarme, Integraal, ATD-Vierde Wereld, Amnesty International 
Brugge en Diaconie Brugge.
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Jong en kwetsbaar
De ‘Werelddag van verzet tegen ex-
treme armoede’ laat dit jaar uit-
drukkelijk jongeren aan het woord. 
“Het lag voor de hand”, vindt Rita. 
“We sluiten daarmee aan bij het 
thema van de Vlaamse jeugdbewe-
gingen (Chiro, Scouts en Gidsen 
Vlaanderen, KLJ, FOS Open Scou-
ting, KSJ-KSA-VKSJ, Wel Jong niet 
Hetero, Jeugd Rode Kruis) die tij-
dens het werkjaar 2011-2012 het 
thema armoede en sociale uitslui-
ting in de kijker zetten. We laten 
zowel het klassieke jeugdbewe-
gingswerk als initiatieven voor 
kwetsbare jongeren aan het woord. 
Wat betekent het om jong te zijn in 
het Brugse? Wat zoeken - en vinden 
- jongeren in een jeugdbeweging? 
Hoe vinden maatschappelijk kwets-
bare jongeren hun plaats in de sa-
menleving?”

Welkom in ’t Salon

Hoe ervaren jongeren armoede in 
Brugge? Op de vooravond van een 
zonnige najaarsdag vallen we ’t Sa-
lon binnen. ’t Salon is een initiatief 
voor jongeren van CAW (Centrum 
voor Algemeen Welzijnswerk) regio 
Brugge. Maatschappelijk kwetsbare 
jongeren tussen 14 en 25 jaar kun-

nen er terecht in hun vrije tijd. 
Thorben Braet (17), Lorenzo (21) en 
Jeffry Cattoor (20), en Steven Van 
Mullem (17) komen er deelnemen 
aan de activiteit op maandagavond: 
vandaag staat er koken op ’t pro-
gramma. Kira Vergote en Lynn Raes 
begeleiden de activiteit. “Hier is er 
altijd wel iets te beleven”, lacht 
Thorben. “’t Is hier plezant.”
Op zondag 16 oktober staan de jon-
geren van ’t Salon op het podium 
van de ‘Werelddag’. Met een zelf-

geschreven rap over armoede. Ko-
men zij wel eens met armoede in 
contact?
“Ja, natuurlijk”, zegt Jeffry. “Ar-
moede bestaat altijd al en zal er al-
tijd zijn. Als je naar Brussel of Ant-
werpen gaat zie je dikwijls arme 
mensen op straat.” En hier in Brug-
ge? Merken ze hier iets van armoe-
de? Even blijft het stil, maar dan 
steekt Thorben van wal: “Mijn pa 
werkt niet en mijn ma is serieus 
ziek. Bij ons thuis is het soms let-

terlijk naar eten zoeken als je hon-
ger hebt. ‘Tough life’ zoals ze zeg-
gen.”
Jeffry: “Je ziet het niet aan de men-
sen, velen durven er niet voor uit-
komen dat ze moeilijk rondkomen.”
Thorben: “Het is belangrijk om eer-
lijk te zijn, om armoede zichtbaar 
te maken. Alleen zo kan er een op-
lossing komen. Samen met anderen, 
want alleen gaat het niet.”
Wat zet deze jongeren ertoe aan 
om op te treden tijdens de ‘Wereld-
dag’?
“Wij zijn al een tijd met muziek be-
zig”, klinkt het. “Neen, we spelen 
geen instrument, de computer zorgt 
voor de beats en wij schrijven de 
teksten. De rap voor de ‘Werelddag’ 
is bijna af. De tekst gaat over onze 
kijk op armoede.”
En na het optreden op 16 oktober? 
“Wij hopen een CD te kunnen op-
nemen”, bekent Thorben. “En nog 
heel veel te kunnen optreden.”

’t Salon
Schip Arma
Terpannestraat 3 - 8000 Brugge
050 33 74 94
tsalon@cawregiobrugge.be
www.jongerenwerkingtsalon.be

De jongeren van ’t Salon rappen op 16 oktober over armoede tijdens de 
‘Werelddag van verzet tegen extreme armoede’ in Brugge.
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Dialoog werkt
Zondag 16 oktober van 14.30 tot 17.30 uur

OCMW-dienstencentrum Van Volden, Dumeryplein 1, 8000 Brugge (Boe-
veriestraat)

Hulde aan slachtoffers van armoede en uitsluiting

Brugge Dialoogstad: indruk van mensen in armoede en politici

Werken rond armoede met jongeren: jeugdbewegingen en ’t Salon aan 
het woord

Met optreden van de jongeren van ‘t Salon

‘Dialoog werkt’ is het motto van de ‘Werelddag van verzet tegen 
extreme armoede’ in Brugge op 16 oktober (programma zie 
kader). Daarmee wordt een vervolg gebreid aan ‘Brugge 
Dialoogstad’, de ontmoeting van beleid en verenigingen van 
mensen in armoede op 1 december vorig jaar. Speciale aandacht 
gaat naar de situatie van kwetsbare jongeren.


