
 

Op 17 oktober gaan we de straat op. 

We doorkruisen Brussel. 

Om wat verborgen is, zichtbaar te maken. 

Op deze Werelddag van Verzet tegen Armoede stappen we op, samen met een dertigtal organisaties, 

om te vertellen over wat onze beleidsmakers niet meer zien of niet meer willen zien. We stappen om 

zichtbaar te maken :  

…. dat minstens een derde van de Brusselaars leeft met een inkomen onder de armoedegrens 

…. dat in Brussel 1 huishouden op 5 zijn woonst niet kan verwarmen 

… dat 100 0000 mensen zonder papieren in Brussel leven en werken in zeer precaire 

omstandigheden 

… dat druggebruik buiten de veilige zones, op ongezonde plekken midden in de publieke ruimte, geen 

uitzondering meer is en hierdoor de risico’s op infecties en besmetting toenemen 

….. dat de vraag naar  voedselhulp  (2300 hulpvragers in 2016) voortdurend  stijgt 

… dat de zogenaamde  ‘ordemaatregelen tegen thuislozen’  toenemen, in Brussel en elders. Dit zijn 

uitlopers van een politieke strategie die armoede verborgen houdt en ontkent. Armen worden  

gestigmatiseerd en verjaagd. 

… dat mensen die in armoede leven kansen moeten krijgen om te integreren en gehoord moeten 

worden als evenwaardige partners in de ontwikkeling van armoedeprogramma’s. Waarom niet 

luisteren naar deze strijdvaardige mensen ?  

….dat de digitale kloof zich verder zet en een geautomatiseerde samenleving geen mensen mag 

uitsluiten van informatie 

…. dat de dakloosheid in Brussel enkel het zichtbare topje van de ijsberg is in de Brusselse  

huisvestingscrisis. Onbetaalbare huishuur, schrijnend tekort aan sociale woningen (met meer dan 45 

000 gezinnen op de wachtlijst), ongezonde woningen, leegstaande panden, de anti-kraakwet : 

wanneer stopt  deze trieste opsomming ?  

… dat migranten in stilte lijden onder de stigmatisering en de repressie (voorgesteld als de enige 

oplossing). Dit is dagelijkse kost voor duizenden mensen : mannen,vrouwen en kinderen.  

…. dat het onderwijs kansen moet  geven aan alle kinderen, ongeacht hun verblijfsstatuut. Door een 

betere samenwerking tussen onderwijs en welzijnswerk moeten ouders de kans krijgen om hun 

kinderen te steunen. 

… dat het nieuwe Brusselse systeem van kinderbijslag moet ingezet worden om de kinderarmoede te 

bestrijden. De Vlaamse en Waalse kinderbijslag worden te weinig gebruikt om kinderarmoede te 

bestrijden. 

… dat de sociale werkers en vrijwilligers in de organisaties gehoord moeten worden en ondersteuning 

verdienen in hun werk . 

…. tot slot, dat armoede zich aandient in verschillende realiteiten en op verschillende 

levensdomeinen 



 

Wij nodigen de Brusselaars uit om mee in onze mars te stappen of om ons parcours mee te volgen op 

de sociale netwerksites. Via de facebookpagina van deze politieke mars zullen de acties, 

straatinterviews en optredens verspreid worden. In verbinding met het grote publiek hopen we om ons 

dagelijks werk in de armoedebestrijding en de ervaringen van mensen die in armoede leven zichtbaar 

te maken en het  maatschappelijk draagvlak te vergroten voor een rechtvaardige samenleving. 

 

Praktische info :  

Wanneer ?  17 oktober van 9u tot 17u  

Wat ?   Een wandeltocht , geen manifestatie, geen sit-in of een parade. De stappers houden halt 

op verschillende strategische plekken om partners te ontmoeten en uit te wisselen rond een specifiek 

armoedethema.. Tentoonstellingen, optredens en straatanimatie zullen de wandeltocht kleur geven. 

De interventies worden live uitgezonden op Facebook  

Waar ? Doorheen Brussel. We stappen op in twee wandelingen in de voormiddag en een 

gemeenschappelijk parcours in de namiddag.  

zie hier de interactieve wandelkaart 

Wie ? Deze mars is een initiatief van de Federatie van Sociale Diensten (Fédération des Services 

Sociaux ) met de medewerking van Brussels Platform Armoede, ATD Vierde Wereld, Acteurs des 

Temps Présents, APO asbl, ARA, Belgian Homeless Cup, Bruxelles Accueil Porte Ouverte, Buurthuis- 

Maison de quartier Bonnevie (Groep Alarm), de Buurtwinkel Anneessens (Groep Change 

Anneessens), Centre d’Action Laïque, Centre d’Appui SocialEnergie, Che Cirque, Chez nous/Bij Ons, 

Collectivo Garcia Lorca Collectif, Communa, OCMW Saint-Gillis, Dune, Recht op een dak,  Espace P, 

Espace Social Télé-Service, European Anti Poverty Network, Fedito, La Porte Verte – Snijboontje, La 

Strada, Le Forum, Pigment, Plateforme citoyenne, Radio Moscou, RWLP, De Schakel 

(wijkpartenariaat Brabantwijk)  Stop 1921, SRS, Théâtre Varia, vzw Toestand, Tout Autre Chose, 

Traces de rue, Transit asbl, Utopsi, Voix des sans-papiers,  Vrienden van het Huizeke. 

Perscontact :  

Welkom om de wandeling in beeld te brengen langs het hele parcours.  

NL: Bart Peeters (Brussels Platform Armoede) 0486 20 71 16. 

Bart Peeters zal tevens uw vragen beantwoorden om 9u in het Maximiliaanpark (Helihavenlaan 42-46) 

FR : Paul Hermant (Fédération des Services Sociaux) 0479 59 78 61 

Paul Hermant sera aussi disponible pour répondre à vos questions à 9h au parc du Cinquantenaire.  

 

 

Meer info :  

www.171017.org of  https://www.facebook.com/events/130114367636410/  

https://171017.org/plan-de-la-marche/
http://www.171017.org/
https://www.facebook.com/events/130114367636410/


 

Parcours A 

 

  

tijd plaats Actie en thematiek  Partners 
Duur van 
de actie 

9h00  

Maximiliaan 
Park   

Onthaal – getuigenissen uit de 
burgerbeweging 
 
Vluchtelingenonthaal en rechten van 
mensen zonder papieren 

Burgerplatform 9h00 tot 
9h30 

9h15 

Toespraak door ACV  
 

Zichtbaarheid geven aan de uitsluiting en 
het ontkennen van democratische rechten 

van mensen zonder papieren   

Comité van werknemers met 
en zonder papieren van het 
ACV en Comité voor lokale 
syndicale actie van ACV 
Brussel  
 
 

9h00 tot  
9h30 

9h40  
 

AlleeduKaai 
Havenlaan 
49  

« geleid bezoek door Félix op 
AlleeduKaai » 
 

Lege  ruimte en sociale cohesie  

Toestand  
 

9h30 tot 
10h30 

«Recht op energie voor iedereen ? 
droit pour tous? » Foto expo  

Energie-armoede  

FdSS (ondersteuningscentrum 
SocialEnergie)  

9h30 tot 
10h30 

10h20  
Sainteclette 
plein 

De Medibus (campagne STOP1921) 
 

Mobiele verslavingszorg   

Transit/ Dune/ Fedito 10h00 tot 
12h30 

11h05  
Meninstraat 
, 55, 1080 
Molenbeek 

L’Aide Alimentaire ? Je suis acteur !  
 

Over voedelhulp vandaag.  

Porte Verte –Snijboontje  11h00 tot  
12h00 

11h50  
Slachthuis 
Bd  27-28, 
1000 BSL 

Les enguirlandés du 171017 :  
Een creatieve ketting tot Garcia Lorca. 
 

Uitsluiting in de publieke ruimte  

Espace Social Télé Service 9h30 tot 
12h15 

12h20  
Garcia Lorca 
Vaartstraat , 
4749 

«Paroles d’usagers» : 
 
Tentoonstelling die de bezoeker 
meeneemt in de wachtzaal van een 
sociale dienst  

FdSS – Cellule Recherh’Action 12h00 tot  
14h00 

Onthaal door Colectivo Garcia Loca 
Collectif 
 
Lunch 

Garcia Lorca  
 
Sociaal restaurant Restaurant 
social Les uns les autres 

12h00 tot  
14h00 



 

 
 

Parcours B 

 
 
  

tijd plaats Actie en thematiek  Partners 
Duur van 
de actie 

9h00  
Tentoonstelli
ngspark  

Onthaal -  Tshirt verkoop 
Rechtover Metro Merode 

FdSS 
 

9h tot 
9h15 

9h30 
Etterbeek 
(Oudergeml
aan 269 ) 

 
Voormalige bezetting door Voix des 
Sans-papier  
 

Huisvesting/Mensen zonder papieren/ 
opeising leegstaande gebouwen  

 

Voix des sans-papiers 

SOS migrants 

9h30 tot 
10h00 

10h10  
 

Esplanade 
Solidarnosc 
(toegang via  
Belliardstraa
t) 

Getuigenissen en een minuut van stilte 
aan de Gedenksteen ter ere van de 
slachtoffers van extreme armoede bij 
het Europees Parlement 

 
De onmogelijkheid om duurzaam te 

strijden tegen armoede zonder de inbreng 
van mensen die in armoede leven/leefden.  

 
 

 

ATD Vierde Wereld  10h10 tot 
10h15 

10h20 

Station BSL-
Luxemburg 
(Europees 
parlement) 

Interview rond Europese sociale 
politiek   
 

Politieke analyse s 

European Anti Poverty 
Network 

10h20 tot 
10h35 

10h40 
Luxemburgpl
ein 

Expo « Prostitution, passez de l’autre 
côté du rideau » 
 

Prostitutie 

Espace P -  Utopsi 10h30 tot 
11h00 

11h10  
Petit Varia 
Graystraat 
,154 

Action Varia 
 

Cultuur  en armoede  

Théâtre Varia – Refresh - 
Communa  

10h00 tot 
13h00 

11h45 
Plein 
Fernand Coq 

Café Le Coq – getuigenissen  
 

Gentrificatie 

Serge Larivière 11h30 tot 
12h15 

12h35 
Garcia Lorca 
Vaartstraat , 
4749 

«Paroles d’usagers» : 
 
Tentoonstelling die de bezoeker 
meeneemt in de wachtzaal van een 
sociale dienst  

FdSS – Cellule Recherh’Action 12h00 tot  
14h00 

Onthaal door Colectivo Garcia Loca 
Collectif 
 
Lunch 

Garcia Lorca  
 
Sociaal restaurant Restaurant 
social Les uns les autres 

12h00 tot  
14h00 



 

Parcours C 

tijd plaats Actie en thematiek  Partners 
Duur van de 

actie 

13h05  
 

Van  Garcia 
Lorca tot 
aan het Sint-
Jansplein 

Mars van de Dakloze Reus 
 

 
Thuisloosheid-Dakloosheid – 

huisvestingscrisis  

ARA vzw 
Vereniging waar armen het 
woord nemen 

13h00 tot 
14h30 

13h15 
tot 
13h45 

Beurs 

Mini-voetbaltornooi met spelers van 
de  BXLR Cup et  de deelnemers van de 
mars !  

BXLR Homeless Cup 
 

13h00 tot 
16h00 

Rad van Fortuin : informatief spel met 
inbreng van mensen die in armoede 
leven   
 

Vooroordelen, cijfers, ervaringen van 
mensen in armoede. 

Wijkpartenariaat  
De Schakel – Bij Ons/Chez 
nous 
Vereniging waar armen het 
woord nemen  

13h00 tot 
16h00 

Aktietheater : «   sans-papiérisme als 
produkt van de ongelijkheden / 
mensen zonder papieren  en 
burgerschap  

Pigment 
Vereniging waar armen het 
woord nemen 

13h00 tot 
14h00 

13h50  
 

Taborastraat 

Digitale kloof - Scenografie 
 

De digitale wereld is niet voor iedereen 
toegankelijk  

BAPO 13h45 tot 
14h15 

14h05  
 

Sint-
Jansplein  

« Woningen voor iedereen ! » - 
aktietheater   

 
 

Recht op wonen  

Buurthuis Bonnevie (Groep 
Alarm )  
De Buurtwinkel Anneessens 
(Groep Change Anneessens) 
Verenigingen waar armen het 
woord nemen 
 

14h00 tot 
14h30 

14h35  
 

VossenPlein 

Film Schoolpoortwerking :  Dat 
stemmen gehoord worden'.  
 
Ouders komen zelf aan het woord en 
vertellen vrank en vrij over hun 
ervaringen binnen en buiten de 
schoolpoort. 
 

Onderwijs en armoede 
Belang van brugfiguren  

Vrienden van het Huizeke 
Vereniging waar armen het 
woord nemen 
 

14h00 tot 
15h00 

15h10  
 

Hallepoort 
Bezoek aan een gevangeniscel 

Vrijheidsberoving  
APO SRS FdSS  
Centre d’Action Laïque 
IBGE 

15h00 tot 
16h00 

15h30  
 

St-Gilles 
voorplein 
(Espace Pop-
up) 

Film « armoede en media »  
 
 

Hoe de media  omgaan met het thema  
armoede  

OCMW St-Gillis 15h30 tot 
16h 

15h40  
 

Carré de 
Moscou 

Circus-marionettentheater  
Een tragikomische ontmoeting tussen 
2 dakloze mensen  

Dakloosheid en bedelarij 

Che Cirque 
Juan Manuel Cersosimo 

15h30 
tot16h30 

16h30 
tot 

La Brasserie 
de l’Union 

Conférence gesticulée « Des 
lendemains qui chantent »  

Jacques Esnault 
 

16h30 tot  
17h30 



 

17h30  Strijdliederen  

16h50 
tot 
17h10 

Carré de 
Moscou 

Staking tegen te hoge huurprijzen : 
theateropvoering . 

Misbruik in huurprijzen en 
huisvestingscrisis  

Equipes Populaires 16h50 tot 
17h10 

16h30  
tot 
17h45 

Carré de 
Moscou 

Afsluiting en verzameling  – Radio 
Moscou 
  

Toestand en  Radio Moscou 16h30 tot 
17h45 

18h 

Theaterzaal 
Saint-
Michel, 
Devroye 
straat 2, 
1040 BSL 

Verzet uit onverwachte hoek ?! 
 
Buffet-workshops – animaties-concert 
 
 
ontmoetinsavond en 
verjaardagsviering ATD 

ATD Vierde Wereld Start  
18h00 

Loop van het parcours 

 

Interactieve kaart : hier   

 

 

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1Cb9JiIAMJkLBLrEzV_P8bDP0pJ8&ll=50.8473484745604%2C4.379238910449203&z=14

