
Armoede is een onrecht 

 

Je zult maar het geluk hebben om in 

België geboren te worden. Een land 

dat vol met mooie huizen gebouwd is, 

waar er voedsel genoeg is, waar je 

ziekenhuizen hebt in elke stad, waar 

er scholen zijn in elk dorp. 

En toch groeit bijna één kind op vijf in 

België op in armoede. 

Soms zichtbaar, maar vaak verborgen 

achter muren en deuren, ook in onze 

eigen straat. 

Of je nu opgegroeid bent in een gezin 

dat in armoede leeft, je chronisch ziek 

bent, een laag pensioen hebt of van 

een uitkering leeft: armoede is geen 

noodlot dat je overkomt maar een 

onrecht. 

Armoedebestrijding in het dekenaat van Aalst 

Armoede 

Ze heeft geen naam, 
geen stem, geen leeftijd. 

Bestaan doet ze 
met ingehouden adem. 

Ze houdt het binnenkamers, 
achter vluchtige excuses, 

deuren of gordijnen. 

Ze vecht voor waardigheid, 
ononderbroken. 

Leert meestal jong 
om er het beste van te maken. 

Toch komt ze zelden verder 
dan de kantlijn. 

Vooruit zien lukt haar niet, 
ze kan alleen maar moed 

en kleine beetjes samen rapen 
om naar best vermogen 

rond te komen. 

Maar ze droomt 
zonder het goed te weten 
dat er ooit een dag komt 

van gelijkheid en van mededogen. 
 

Kris Gelaude 

Armoedebestrijding 



Voor wie? 
 
Voor iedereen in Aalst, die: 

 een hulpvraag heeft 

 nood heeft aan een luisterend oor 

 wat ondersteuning kan gebruiken 

 moe is van onmacht en verdriet 

 op zoek is naar kracht in kwetsbaarheid 

 dringende hulp nodig heeft 
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Sociaal werk vanuit de kerk? 
 
Als kerkgemeenschap willen we tijd nemen 

om naar jouw verhaal te luisteren. Je kan 

met al je hulpvragen terecht in De Mantel, 

waar we je graag gastvrij ontvangen. 

Wie je ook bent, vanwaar je ook komt, welke 

leeftijd je ook hebt. Bij ons ben jij de gast. 

Hoe kan je ons contacteren? 
 

Eddy De Pauw 
Huis ‘De Mantel van Sint-Maarten’ 
Sint-Martensplein 4 te Aalst 
T 053 71 18 44   GSM 0499 83 33 43 
eddy.de.pauw@outlook.com 
www.armoedebestrijdeninaalst.com 
Sponsorplan: BE68 7350 5351 9534 
 

Ik ben aanwezig op: 

 maandagvoormiddag van 9u tot 12u 

 woensdagnamiddag van 13u tot 16u30 
 of op afspraak 

V.U.: VZW pastorale werking van het dekenaat Aalst, Sint-Martensplein 5, 9300 Aalst  

vrij  van zegel (art. 198  Wetboek der taksen — ten 7de) 

Wat doen wij? 
 
 Wij zoeken samen met jou naar gepaste 

hulp en begeleiding voor jouw situatie. 

 Wij vertellen elkaar onze ervaringen, 

zonder mekaar of iemand anders met de 

vinger te wijzen. 

 Wij willen er zijn voor elkaar, binnen de 

grenzen van onze mogelijkheden. 

 Wij strijden samen voor een meer 

rechtvaardige samenleving, waarin 

niemand te kort heeft. 

 

 

“Het tegenovergestelde van armoede is niet 

rijkdom.  Het tegenovergestelde van armoede is 

delen” Abbé Pierre, stichter Emmaüsbeweging 

 

Vragen? 

Kom eens langs, bel of mail ons. 

Onze werking 
 

Meer informatie over onze werking kan je 

terugvinden op onze website:  

www.armoedebestrijdeninaalst.com 


