
 
Algemene Mobilisatie 
 
Geef ten laatste maandag al uw namen af 
bij de ambtenaar der ongeboorten. 
 
Vergeet uw koosnaam niet, noch de naam 
waarmee men u bespotte. 
 
Meld de namen van uw zonen. De namen 
op uw vaders graf. De namen die uw 
moeder 
 
gaf aan dingen die niet werkten. 
 
Tel de namen van de dagen, de namen 
die in lagen de vergane mantels maken 
 
van de doden slapend in uw vel. 
 
Vergeet de namen niet voor morgen, 
schrijf ze over en verbrand ze. Tel de namen 
 
die nog resten op uw vingers, 
tel uw vingers af. 
 
De naam van God, de naam die het lot 
u verschafte. De naam van de hel 
 
en van de hemel. De naam van uw armen. 
 
Neus lippen buikvlies pancreas. 
 
Sta al uw namen af. 
Wacht dan, uitgeteld. 
 
U krijgt van ons wat wisselgeld 
en passend schoeisel. 
 

Erwin Mortier 

De provinciale stuurgroep SCW 
Gezinsbond Oost-Vlaanderen,  

TAO Armoede Oost-Vlaanderen en de 
Gezinsbond nationaal nodigen u van 

harte uit op 

Wisselgeld  
en passend schoeisel. 

Uitgeteld. Een gevoel dat mensen in armoede 
maar al te vaak kennen: uitgeteld, moe, het moe, 
niet mee (te) tellen. Steeds meer mensen missen 

de boot en leven in armoede.  
Ook bij ons. Dicht bij ons. Onder ons.   

vrijdag 4 oktober 2013 om 19u  
auditorium De Schelde van het 

Provinciaal Administratief Centrum 
Het Zuid, W. Wilsonplein 2, Gent. 

 
Parkeren kan in de ondergrondse betaalparking “Zuid”, 

onder het W.Wilsonplein 

PROGRAMMA 

 
19.00u verwelkoming door Suzanne Vreys 

19.05u Joseph, l'insoumis, de verfilming van het leven van Joseph Wresinski  

20.35u korte pauze 

20.40u Ervaringsdeskundigen in armoede 'vertalen' de film naar België in 2013 

20.50u aansluitend debat o.l.v Jos Geysels, voorzitter Deceniumdoelen, met Magda De Meyer, 

adjunct-kabinetchef van Vlaams minister voor armoedebestrijding Ingrid Lieten, Rudy 

Coddens, OCMW-voorzitter Gent en schepen voor senioren, werk en armoedebestrijding in 

Gent en Rudi Roose, sociale agogiek UGent. 

21.30u Receptie, verzorgd door Duet, cateringbedrijf dat tewerkstelling en opleidingskansen biedt 

voor mensen bedreigd in hun kansen. 

 
 
 
Deelname is gratis maar inschrijven verplicht: 
secretariaat.scw@gezinsbond-ovl.be  
liefst vóór 27 september 2013 


