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PROGRAMMA

17u00 Optocht start aan de

stadshal. We gaan in groep

naar het Sint-Pietersplein. 

17u45 Aankomst op het Sint-

Pietersplein onder

begeleiding van de

Sambaband. 

18u30 Gratis warme maaltijd en

muziek van Chapulines

19u00 Opening van de 

Verzetdag tegen armoede

Beleef, beluister verhalen,

laat je verwonderen, creëer

mee en ontdek het belang

van vrije tijd en participatie

voor mensen in armoede

19u45

19u35 Herdenking aan de

gedenksteen

Dag van Verzet tegen de Armoede

zondag 17 oktober 2021, Sint-Pietersplein Gent

Iedereen is welkom! 

Koffie en muziek van

Chapulines

20u15 Einde van deze dag, 

niet van ons verzet!
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INLEIDING: MAATSCHAPPELIJKE
PARTICIPATIE EN VRIJE TIJD ONDER DE

LOEP

Na een een periode van niet veel mogen doen en weinig verbinden,

liepen we in elke Gentse Vereniging waar Armen het Woord nemen

een creatief traject rond de thema's maatschappelijke
participatie en vrije tijd. 

Onderwerpen waar velen zonder armoede-ervaring zich afgelopen

anderhalf jaar voor een lange doch beperkte tijd beknot in voelden.

Wij namen onder de loep hoe het voelt om hier ook in tijden
zonder virus, beperkt in te worden.

Via gesprekken, creatieve oefeningen, schilderen, verbeelding…

hebben we onszelf proberen zien. We zijn zowel onze als elkaars

grenzen tegengekomen. We hebben nagedacht over durven

dromen. We hebben geluisterd en uitgewisseld over elkaars
invulling en de waarde van vrije tijd beleven en zelf kunnen
beslissen over de invulling van je (vrije) tijd. 5



INLEIDING: PARTICIPATIE EN VRIJE TIJD
ONDER DE LOEP

Het traject ging over participeren maar was voornamelijk een

participatief proces op zich. 

In de bundeling die volgt geven we jou de kans om over de

muurtjes te kijken en onze belevingen te voelen. Het is een neerslag

van de verschillende participatieve processen die werden opgezet

in Sivi VZW, De Beweging van Mensen met Laag Inkomen en

Kinderen, Jong Gent in Actie en De Zuidpoort.

We steken onze hand uit naar het beleid, cultuur- en

vrijetijdsaanbieders om samen aan de slag te gaan. We willen
onze stempel blijven drukken op de vormgeving van de
samenleving en van een toegankelijk vrije tijdsbeleid. Laat ons

samen bouwen aan een samenleving waar iedereen kleur kan

brengen. 
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     We moeten ons niet neerleggen bij het feit

dat mensen niet willen/kunnen aansluiten op een

overleg, we moeten ze (op langere termijn)

sterker maken en beter informeren zodat

iedereen kan aansluiten.

   Ge krijgt geen keuze welk werk ge doet. Ze

kiezen alles voor u. Het systeem is beperkt, er is

weinig ruimte voor wat jij wil. En het is net

gemakkelijk als ik het graag doe.

Hoe voelt ge u daarbij? 

Vree slecht. Vreselijk. Ik sta op barsten. Ik weet

niet of ik het ga volhouden.

PARTICIPATIE - MAAR WAAROM?

zelf invulling te kunnen geven aan het leven

ergens echt deel van te kunnen uitmaken

trots te zijn op jezelf en jouw eigenwaarde

een gezonde mentale ingesteldheid te hebben

te kunnen deelnemen 

een volwaardig en evenwaardig lid zijn van de samenleving

Participatie is van belang om:

We willen kunnen participeren op elk levensdomein. 
Nu stuurt de maatschappij veel te vaak hoe we ons leven
moeten invullen
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     Ik ben al te lang niet aan het participeren om

nog te weten waar ik allemaal niet aan kan

participeren

PARTICIPATIE - HOE DAN?

Participatie is meer dan deelnemen alleen. Als mens moet je het

recht hebben om meer te zijn dan een gebruiker van wat de

samenleving biedt. Het gaat om het leven mee vormgeven, mee
kunnen kiezen wat er is én hoe het werkt. 

er informatie te verkrijgen is want het is een recht om te weten

iedereen zijn mening mag en kan geven

er een gelijkwaardige manier is van samenwerking

er rekening wordt gehouden met ons, mensen met een laag

inkomen, als er iets beslist wordt dat gevolgen voor ons heeft. 

het mogelijk is om samen te ondernemen, samen te werken

en te organiseren, samen te denken, samen te doen. 

er ruimte is voor actieve deelname.

Om te kunnen participeren is het noodzakelijk dat:

samen 

samen 

samen 
meningen

delen
informatie

recht om te weten

gelijkwaardig

actief kunnen doen 8



PARTICIPATIE
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PARTICIPATIE - INZOOMEN OP VRIJE TIJD

We zoomen verder in op participatie aan vrije tijd. Participeren
voor mensen in armoede, is keuzes moeten maken.

      Hoe meer je uitgeeft aan bv vrije tijd, hoe

minder je over hebt voor voeding. Als je over de

helft van de maand zit besef je vaak dat je

nergens meer naartoe kunt. Of anders moet je de

keuze maken om minder te eten.”

Ik hou ook rekening met de duurdere maanden

van het jaar. De maanden waar de belastingen

en de verzekeringen betaald moeten worden of

wanneer je huur kan aangepast worden … Ik

voorzie wat er gaat afkomen.

Sinterklaas, Kerstmis, Nieuwjaar, de Gentse

Feesten, … dat zijn dure momenten in het jaar

omdat je aan je kinderen of kleinkinderen ook

een cadeau of verrassing wil geven. Dan moet je

veel keuzes maken. Ja iedereen moet die
keuzes maken, maar toch minder vaak en
misschien minder ingrijpend in het
beschikbare budget.
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     Tijd die gespendeerd wordt op de manier die je zelf wil

     Eigen tijd zijn kopzorgen

VRIJE TIJD - WAT IS DAT EIGENLIJK?

    Vrije tijd is nog altijd luxe want hoe kan je vrije tijd hebben als je

steeds moet bezig zijn met overleven?

      Stressloos zijn

    Ik ben al twee jaar thuis omdat ik worstel met een depressie. Je

zou dus kunnen stellen dat al mijn tijd, vrije tijd is. Dit maakt me niet

gelukkig.

      Mijn hobby's zijn kuisen en televisie kijken

     Vrije tijd is gelijk aan vrijheid

      Samen zijn met elkaar

     Muziek luisteren

     Schilderen

      Mensen helpen

     Tennissen

We zijn divers als mens en willen dus ook diverse dingen. 
Je kan niet spreken over dé arme, die vrije tijd op dé manier
beleeft of invult. Hoe we onze eigen tijd zien en wat we
daarmee willen doen is verschillend bij elk van ons. 11



VRIJE TIJD - WAT IS DAT EIGENLIJK?

Vrije tijd is je eigen tijd. Waar je kan kiezen wat je wil
doen, hoe én met wie. En dat je ook kan kiezen om niet
deel te nemen. 12



  Er wordt zoveel verwacht van de mensen in onze

maatschappij. Hierdoor hebben we weinig tijd om eigen tijd

te hebben en dingen te doen die we willen. Het is moeilijk

om te participeren.

VRIJE TIJD - WAT IS DAT EIGENLIJK?

We zijn divers en uniek als mens en hiermee is ook onze blik
naar vrije tijd divers:

Vrije tijd voelt voor sommigen aan als iets waar een overvloed van

is maar die niet gemakkelijk ingevuld geraakt. Er is verveling en

eenzaamheid. Het leven en de gevolgen hiervan zorgen ervoor dat

deze vrije tijd niet op een ontspannen manier ingevuld geraakt en

bij momenten beklemmend aanvoelt. Dit kan een groot gevoel van

uitsluiting en eenzaamheid in de hand werken. 

Voor anderen voelt vrije tijd net aan als iets dat heel schaars is.
Het is een luxe om vrije tijd te hebben tussen het overleven door.

13



VRIJE TIJD - MAAR WAAROM?

er voor even een vlucht is uit een armoedesituatie die

uitzichtloos aanvoelt. Daarna zit je er wel opnieuw in maar je

kan er beter tegen. 

sociaal isolement en eenzaamheid kan doorbroken worden.

er mentale ruimte vrij is. 

er mogelijkheid is tot ontplooiing

er hoop en ruimte is om te dromen en hier naar toe te leven.

Dit geeft energie en motivatie om door te zetten.

zelfvertrouwen groeit.

frustraties kunnen geuit worden.

je als gezin van elkaar kan genieten.

er toegang is tot een leerschool van ruime vaardigheden en

ontwikkelingskansen.

Veerkracht kan groeien. 

Vrije tijd kunnen invullen naar ieders eigen behoefte zorgt er
voor dat:

     Door meer mensen te leren kennen, wordt een groter netwerk  

     uitgebouwd en dit helpt om vooruit te geraken in het leven.
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VRIJE TIJD - MAAR WAAROM?

    Als ouder word je gestraft omdat je in armoede leeft,

want voor een ouder is er geen budget voor een hobby. Dat

is allemaal luxe volgens onze schuldbemiddelaar. Terwijl een

hobby voor ouders ook een verademing is voor het gezin: 

als ouder kan je je frustraties soms kwijt in een hobby. Je kan

eens weg uit je huis en je ziet mensen wat goed is voor je

sociale contacten. Je denkt eens niet aan je miserie en laadt

je batterij op waardoor je sterker in je gezin kunt staan.

Ongeacht of het nu moto rijden, zumbales of fitness is. Ik

vind dit geen luxe maar een verademing.
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      Ik heb een gezin met vijf jonge kinderen. Vrije

tijd dat ken ik niet

VRIJE TIJD - IS DAT HAALBAAR?

1. Gebrek aan tijd

    Momenteel zit ik in een vluchthuis met drie

kinderen jonger dan vijf. Ik ben bezig met

overleven. Nadenken over ‘vrije tijd’ is niet aan

de orde. Misschien volgend jaar.

2. Gebrek aan geld

    Het is tien jaar geleden dat ik op vakantie

ging, ik spaar zodat mijn twee dochters tenminste

op vakantie kunnen.

    Ik leerde het Rap Op Stap-kantoor kennen

tijdens de voedselondersteuning. Zo vond ik mijn

weg naar zwemlessen voor volwassenen en kon ik

een betaalbare vakantie beleven. Ik werd zo ook

gelinkt aan andere waardevolle initiatieven die

me laten groeien en meer kansen geven.
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    ...Daarbij moet ik het lidgeld steeds volledig

betalen. Mijn gemeente kent de Uitpas niet. Ja

ge kunt korting krijgen bij de mutualiteit. Maar

maximum 30€ is niet veel he, op die grote

bedragen? En je moet vaak veel moeite doen om

die kortingen te krijgen. Dikwijls moet het ook

digitaal gebeuren en dat is niet voor iedereen

haalbaar.



VRIJE TIJD - IS DAT HAALBAAR?

Wie kiest er, waar mensen in armoede naar worden toe geleid?

En dus... wie kiest er waar ze niet naar worden toe geleid?

Er moet VRIJHEID zijn om te KIEZEN. 

We zijn divers als mens en hebben dus ook diverse
interesses.

We willen dus niet enkel toegang tot het aanbod dat in speciale

formules wordt aangeboden. Nu voelen we ons hier soms in

betutteld omdat anderen voor ons invullen wat cultuur en vrije

tijd is. 

Doorheen de jaren ervaren we hier gelukkig al heel wat

verbetering in maar het blijft een groot knelpunt waar we

aandacht voor vragen. 

We willen gehoord worden over welke uitbreidingen gewenst

zijn in het aanbod. Maar uiteindelijk willen we dat alles voor
iedereen mogelijk wordt.

3. Vervoer

     Ik woon in een gemeente op een halfuur van

Gent. Het aanbod van De Lijn heb ik doorheen

de jaren zien verminderen. Nu werd beslist om

dit aanbod volledig af te schaffen. Als ik het

gemeentebestuur hier over aanspreek, krijg ik de

boodschap dat ik maar moet verhuizen.

     Mijn dochter wil dansen en zwemmen, maar

we krijgen het vervoer niet geregeld.

4. Keuzevrijheid
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VRIJE TIJD - IS DAT HAALBAAR?

5. Voorkennis van de aanbieders

6. Voorkennis van de deelnemers

Stippel een aanbod uit voor de brede samenleving: breng de

kleur van de samenleving in het aanbod. 

Wees niet bang om de groepen die je niet bereikt aan te

spreken en samen aan de slag te gaan om inzicht te krijgen in
hun leefwerelden. 

(mensen met psychische kwetsbaarheid, migratie-achtergrond,

armoede-ervaring, anderstaligen, wie een fysieke drempel

ervaart…)

       Hoe werkt de plek waar ik heen ga? Zal ik

er moeten betalen voor vestiaire? Ben ik verplicht

een drankje te kopen in de pauze? Is er pauze?

Kan ik er heen in de kleren die ik heb? ....

     Wat als ik enige ben van het gezelschap die

geen drankje kan kopen na de voorstelling?

   Het is lastig om niet altijd op voorhand te

weten hoeveel alles zal kosten. Zullen er

onvoorziene uitgaven bij de reis komen? Zal ik

moeten bijbetalen voor de randanimatie of om

het zwembad te gebruiken?

     Ik heb nu pas ontdekt dat ik al jaren recht heb

om aan kortingstarief vrije tijdsactiviteiten te

beleven. 
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VRIJE TIJD - IS DAT HAALBAAR?

7. Mentale ruimte

8. Fysieke drempels

     Toen ik in armoede leefde had ik net vrije tijd

(dansen) nodig om ruimte te hebben in mijn

hoofd. Ik gaf liever minder geld uit aan eten en

kledij zodat ik mij wel kon ontspannen.

  Ik ben slechthorende en kan daardoor de

volheid van de activiteit niet genieten. Ik kan niet
volwaardig deelnemen aan de activiteit. Dit

geeft als gevoel dat ik me minderwaardig voel.

Ik voel me een lastpak dus dan ga ik beter niet

meer.

      Armoede is overleven en denken aan eten.

De vraag naar vrije tijd kwam niet bij mij op. 

9. Gezelschap

    Hoe gaat de rest van het gezelschap naar me
kijken als ik hen vertel een ticket apart aan te

kopen omdat ik recht heb op het kortingstarief.

     Ik kom niet buiten, ik ken niemand om samen

iets mee te gaan doen.
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  Je krijgt in de pauze ook altijd de

standaardvragen: wat doe je? Waar werk je?...



TEKST GEDENKSTEEN
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TEKST GEDENKSTEEN

     Op 17 oktober 1994 zĳn burgers van ons

land, verdedigers van de rechten van de

mens en de burgerlĳke vrĳheden op dit plein

bĳeengekomen.

Met de levendige herinnering aan de strĳd

voor de menselĳke waardigheid hebben zĳ
hulde gebracht aan de slachtoffers van

honger, uitsluiting en geweld.

Omdat armoede geen noodlot mag zĳn,

hebben zĳ zich solidair verklaard met allen

die waar ook ter wereld een gevecht leveren

om uiterste armoede te beëindigen.

Waar mensen gedoemd zĳn in armoede te

leven worden de rechten van de mens

geschonden.

Wĳ zĳn verplicht ons te verenigen

om die rechten te doen eerbiedigen.

Joseph Wresinski
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VIERDE WERELDLIED

Kom en zing met ons tezamen, 

wĳ zĳn meer en beter waard. 

Wat wĳ steeds opnieuw herhalen, 

‘t is wat ons hier samen draagt. 

Wĳ zĳn geen onderdanen
 en vragen hele dagen ons recht. 

Wie ons rechten blĳft afwĳzen, 

weigert onze waardigheid. 

Ons altĳd met de vinger wĳzen 

brengt ons tot opstandigheid. 

Wĳ zĳn geen onderdanen 
en vragen hele dagen ons recht. 

Wanneer zal de tĳd opdagen 

dat wĳ mensen mogen zĳn. 

En niet langer moeten vragen, 

om erkend en vrĳ te zĳn. 

Wĳ zĳn geen onderdanen 
en vragen hele dagen ons recht.
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DE ORGANISATIES DIE MEEWERKTEN AAN
DEZE WERELDDAG VAN VERZET TEGEN

ARMOEDE

De Gentse Verenigingen waar Armen het Woord Nemen:

In samenwerking met:

Met dank aan:

Hooman Jedi

Dirk Thienpont

De kunstenaars

Kasper Demeulemeester

Ateljee, IKOOK, 't Oud Postje en Toreke voor de heerlijke catering.



  Er wordt zoveel verwacht van de mensen in onze

maatschappij. Hierdoor hebben we weinig tijd om eigen tijd

te hebben en dingen te doen die we willen. Het is moeilijk
om te participeren.

WIE BEZIG IS MET OVERLEVEN HEEFT HET
ZO DRUK MET VAN ALLES TE REGELEN
DAT ER GEEN TIJD MEER OVERBLIJFT.

Moest er geld zijn om zorg een stukje uit te besteden zou er opnieuw
meer ademruimte, tijd, energie zijn om wel actief deel te nemen aan
vrije tijd. Alles is verweven met elkaar.

WIE ZORG OPNEEMT VOOR ANDEREN
HEEFT HIERDOOR GEEN TIJD EN ENERGIE
MEER OM NOG ACTIEF DEEL TE NEMEN
AAN VRIJE TIJD. 

     Ik heb een gezin met vijf jonge kinderen. Vrije tijd dat ken ik
niet.

   Momenteel zit ik in een vluchthuis met drie kinderen jonger

dan vijf. Ik ben bezig met overleven. Nadenken over ‘vrije
tijd’ is niet aan de orde. Misschien volgend jaar.



MENSEN MET ARMOEDE-ERVARING
WILLEN HEEL GRAAG DEELNEMEN AAN
VRIJE TIJD MAAR KUNNEN DIT NIET
OMDAT DE FINANCIËLE MIDDELEN
ONTBREKEN.

Prijzen voor deelname, materiaal en bijkomstige kosten zijn te
hoog.

INKOMENS MOETEN OMHOOG OM DE
LEVENSOMSTANDIGHEDEN TE VERBETEREN. ZO KAN
IEDEREEN DE GEWONE PRIJZEN BETALEN EN
PARTICIPEREN ZOALS IEDEREEN.

DUURDERE DINGEN IN DEELTJES, GESPREID OVER
EEN LANGERE TIJDSPERIODE KUNNEN BETALEN,
HELPT OM DEELNAME HAALBAARDER TE MAKEN. 

OPLOSSINGEN

UITPAS

RAP OP STAP KANTOREN

GROEPSUITSTAPPEN, BETAALBARE WORKSHOPS
DOOR SOCIALE ORGANISATIES

UITGESTELDE CINEMATICKETS, DRANKJES ... VIA
ENCHANTÉE

ENKELE WAARDEVOLLE INITIATIEVEN

    Het is tien jaar geleden dat ik op vakantie ging. Ik spaar

zodat mijn twee dochters tenminste op vakantie kunnen.

    Ik leerde het Rap Op Stap-kantoor kennen tijdens de

voedselondersteuning. Zo vond ik mijn weg naar zwemlessen

voor volwassenen en kon ik een betaalbare vakantie beleven.

Ik werd zo ook gelinkt aan andere waardevolle initiatieven die

me laten groeien en meer kansen geven.



DEZE TENT MET BALLONNEN STELT VOOR
HOE MENSEN IN EEN

KWETSBARE SITUATIE, HUN VRIJE TIJD
BELEVEN. 

 
HOE HOGER DE BALLON

HANGT, HOE MAKKELIJKER HET IS OM
DEEL TE NEMEN AAN VRIJE TIJD.

 
HOE LAGER DE BALLON IS, HOE

MOEILIJKER MEN TOEGANG HEEFT TOT
VRIJE TIJD.

Een situatie als voorbeeld:
 

Voor een tweeverdienersgezin is een uitstapje naar de

cinema iets wat vrij goedkoop is en vlot georganiseerd kan

worden. Hun ballon hangt hoog, want ze ervaren geen

drempels.

 

Voor een alleenstaande mama met 3 kinderen is een

uitstapje naar de cinema iets dat zwaar weegt op het

gezinsbudget. Haar ballon zal dus laag hangen.



VOOR HEEL WAT MENSEN IS
VERVOERSARMOEDE NOG STEEDS
REALITEIT.

DE MOGELIJKHEDEN OM JE MET HET OPENBAAR
VERVOER TE VERPLAATSEN ZIJN HEEL ERG
AFHANKELIJK VAN JOUW WOONPLAATS.

DE UREN ZIJN NIET AANGEPAST TUSSEN OPENBAAR
VERVOER EN VRIJE TIJDSBELEVING. VB.:
VOORSTELLINGEN.

ALS JE NIET GOED TE BEEN BENT DAN IS EEN BUS,
TREIN OF TRAM OOK NIET ALTIJD PRAKTISCH. 

ERVARINGEN MET OPENBAAR
VERVOER

    Mijn dochter wil dansen en zwemmen, maar we krijgen
het vervoer niet geregeld.

      Ik woon in een gemeente op een halfuur van

Gent. Het aanbod van De Lijn heb ik doorheen

de jaren zien verminderen. Nu werd beslist om

dit aanbod volledig af te schaffen. Als ik het

gemeentebestuur hier over aanspreek, krijg ik de

boodschap dat ik maar moet verhuizen.

Er wordt veel ingezet op fietsen maar dit is niet voor iedereen
haalbaar.
Vervoer op maat is vaak heel erg kostelijk. 
De invoering van de Lage Emisie Zone zorgt er voor dat auto's
die vaak betaalbaarder zijn niet meer binnen mogen in de
stad. 

Velen zijn dus aangewezen op het Openbaar Vervoer. 



WIE KIEST ER, WAAR MENSEN IN
ARMOEDE NAAR WORDEN TOE GELEID? 
EN DUS... WIE KIEST ER WAAR ZE NIET
NAAR WORDEN TOE GELEID?

We willen dus niet enkel toegang tot het aanbod dat in
speciale formules wordt aangeboden. Nu voelen we ons hier
soms in betutteld omdat anderen voor ons invullen wat cultuur
en vrije tijd is. 

Doorheen de jaren ervaren we hier gelukkig al heel wat
verbetering in maar het blijft een groot knelpunt waar we
aandacht voor vragen. 
We willen gehoord worden over welke uitbreidingen gewenst
zijn in het aanbod. Uiteindelijk willen we dat alles voor
iedereen mogelijk wordt.

ER MOET VRIJHEID ZIJN OM TE KIEZEN. 
WE ZIJN DIVERS ALS MENS EN HEBBEN
DUS OOK DIVERSE INTERESSES.



SOMS VINDEN MENSEN HUN WEG NIET
NAAR VRIJETIJDSAANBIEDERS OMDAT
HET PROGRAMMA NIET AANSLUIT BIJ DE
INTERESSES. 

Stippel een aanbod uit voor de brede samenleving: breng de
kleur van de samenleving in het aanbod. 

Wees niet bang om de groepen die je niet bereikt aan te
spreken en samen aan de slag te gaan om inzicht te krijgen in
hun leefwerelden. 

(mensen met psychische kwetsbaarheid, migratie-
achtergrond, armoede-ervaring, anderstaligen, wie een
fysieke drempel ervaart…)



VEEL MENSEN WETEN NIET WAT ER
BESTAAT

Binnen de hulpverlening is er meer oog nodig voor de
vrijetijdsinvulling van mensen in een kwetsbare situatie. 

Er bestaan veel extra’s, veel voordelen kortingen. Maar je
moet ze kennen en begrijpen. Negatieve ervaringen hierrond
werken ontmoedigend.

       Hoe werkt de plek waar ik heen ga? Zal ik

er moeten betalen voor vestiaire? Ben ik verplicht

een drankje te kopen in de pauze? Is er pauze?

Kan ik er heen in de kleren die ik heb? ....

     Wat als ik enige ben van het gezelschap die

geen drankje kan kopen na de voorstelling?

   Het is lastig om niet altijd op voorhand te

weten hoeveel alles zal kosten. Zullen er

onvoorziene uitgaven bij de reis komen? Zal ik

moeten bijbetalen voor de randanimatie of om

het zwembad te gebruiken?

     Ik heb nu pas ontdekt dat ik al jaren recht heb

om aan kortingstarief vrije tijdsactiviteiten te

beleven. 



WE MOETEN ER GENOEG AANDACHT
VOOR HEBBEN DAT ARMOEDE NIET ENKEL
BETEKENT: GEBREK AAN GELD. HET IS
OOK PSYCHISCH. 

Na een negatieve ervaring is het zo moeilijk om nadien
opnieuw van vrije tijd te kunnen en durven genieten. 

Zorgen van armoede belemmeren ruimte voor creativiteit.

     Toen ik in armoede leefde had ik net vrije tijd

(dansen) nodig om ruimte te hebben in mijn

hoofd. Ik gaf liever minder geld uit aan eten en

kledij zodat ik mij wel kon ontspannen.

      Armoede is overleven en denken aan eten.

De vraag naar vrije tijd kwam niet bij mij op. 



WIE EEN LICHAMELIJKE BEPERKING
HEEFT, KAN VAAK NIET VOLWAARDIG
DEELNEMEN AAN DE ONTSPANNING.

TEKSTBALKEN BOVEN THEATER EN OPERA SCÈNES
HANGEN. HIER VERSCHIJNT DE TEKST DAN ZOALS
EEN ONDERTITELING OP TELETEKST 

CREATIEVE OPLOSSINGEN BESTAAN:
 

(dit kan ook een ondersteuning zijn voor wie niet zo
goed Nederlands spreekt)

  Ik ben slechthorende en kan daardoor de

volheid van de activiteit niet genieten. Ik kan niet
volwaardig deelnemen aan de activiteit. Dit

geeft als gevoel dat ik me minderwaardig voel.

Ik voel me een lastpak dus dan ga ik beter niet

meer.



HET IS VOOR VEEL MENSEN MOEILIJK OM
ALLEEN DE STAP ZETTEN NAAR IETS
NIEUWS. MENSEN DURVEN NIET GOED
CONTACT LEGGEN, ZIJN BANG OM DE
WEG NIET TE VINDEN.

Velen ervaren gevoelens van schaamte en eenzaamheid. 
Ook bezorgt het stress, niet te weten wat verwacht wordt.

    Hoe gaat de rest van het gezelschap naar me
kijken als ik hen vertel een ticket apart aan te

kopen omdat ik recht heb op het kortingstarief.

     Ik kom niet buiten, ik ken niemand om samen

iets mee te gaan doen.

  Je krijgt in de pauze ook altijd de

standaardvragen: wat doe je? Waar werk je?...

   Ik ga naar de cinema, alleen. Tussen de koppels

zitten is lastig. Ik heb in het verleden ook al tennis

en badminton geprobeerd, maar dat is toch ook

makkelijker als je met twee bent.
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