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Meer informatie vind je ook op http://www.cmo.nl/vnarena/mens-a-samenleving/groepsopdrachten/cirkelvan-armoede/lees-dit-vicieuze-cirkel-van-armoede
Voorbeelden van armoedelinks:
Onderwijs: leerproblemen, negatief zelfbeeld, niet op schoolreis kunnen gaan, BSO, buitengewoon
onderwijs, geen computer thuis, andere leefwereld, spijbelen, geen hulp bij huiswerk, onbeleefd zijn, andere
woordenschat, andere taal, alleen dialect spreken, weinig vrienden, vooroordelen, geen schoolgerief, geen
diploma, drop-out, ongelijke kansen, geen plaats thuis voor huiswerk, er niet bijhoren, ..
Huisvesting: krotwoning, achtergestelde buurt, kleine woning, sociale woning, elektriciteit afgesloten, geen
verwarming, uit huis gezet worden, veel verhuizen, gebrek aan sanitair, ongezonde vochtige woningen, veel
lawaai, weinig hygiëne, gebrek aan ruimte, geen tuin,...
Gezin: echtscheiding, alleenstaande moeder, geen kinderopvang, veel ruzie, drankprobleem, mishandeling,
plaatsgebrek, veel kinderen, plaatsing van de kinderen, jonge moeders, ongewenste zwangerschap, ouders
zijn analfabeet, jeugddelinquentie, kinderen achterop in ontwikkeling...
Werk: werkloosheid, handenarbeid, laag loon, ontslag, interim-jobs, werkonzekerheid, discriminatie op
werk,… Geld: laag inkomen, leefloon, OCMW, schulden, kinderbijslag, werkloosheidsuitkering, geldgebrek,
budgetplanning, geen zakgeld…
Ontspanning: geen vakanties, geen geld voor ontspanning, geen cultuur, slechte buurt om buiten te spelen,
stress, rondhangen op straat…
Gezondheid: geen geld voor ziekteverzekering, geen geld voor de dokter, geen geld voor medicijnen,
ongezonde voeding, naar spoedafdeling i.p.v. dokter, vaak ziek, slechte verzorging, slechte hygiëne...
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Organisatie vanuit Rooms-katholieke godsdienst

Historiek
Welzijnszorg ontstond in 1969 vanuit Caritas Hulpbetoon. Op vraag van de Kerk werd er
expliciet aandacht besteed aan de vierde wereld. Zo startte Welzijnszorg, toen nog met
personeel van Broederlijk Delen, met haar eerste campagne: ‘Een ontdekkingstocht en een
opbouwwerk’. Vanaf dat moment voerde Welzijnszorg een jaarlijkse adventscampagne,
telkens over een ander armoedethema.
De eerste campagne ‘Actie Welzijnszorg’, in 1969, werd onmiddellijk opgevat als een
‘ontdekkingstocht en een opbouwwerk’ vanuit de Universele Rechten van de Mens. Pas bij
de volgende campagne, in 1970, wordt ook een kerkelijke collecte georganiseerd vanuit de
ervaring dat een bewustmakingsproces moet samengaan met ‘concreet iets doen’. Deze
collecte heeft steeds plaats in alle Vlaamse kerken op de derde zondag van de advent.
In 1973 wordt Welzijnszorg een autonome organisatie met bewustmaking en geldinzameling
als doelstellingen. In haar eerste zelfstandige campagne stelt Welzijnszorg scherpe politieke
eisen rond gevoelige thema’s: het recht op een bestaansminimum en een rechtvaardig
statuut voor gastarbeiders. Het rechtenverhaal doet expliciet zijn intrede, er moet een
nieuwe samenleving komen met betere structuren. Dat vergt een grondige
mentaliteitswijziging, zowel bij burgers als bij de overheid.
Onze pijlers

P r o j ec ten

P o litiek

Welzijnszorg steunt jaarlijks meer dan

Welzijnszorg wil wegen op het beleid. Armoede

150 projecten die zich inzetten voor

moeten we structureel bestrijden. Politici en

armoedebestrijding en die sociale

beleidsmakers willen we informeren over de

uitsluiting tegengaan.

armoedeproblematiek in ons land.
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F o n d s en wer v in g
Jouw steun is onmisbaar! Meer dan
1.600.000 Belgen leven in armoede. Ze
merken dag in dag uit dat ze geen
toegang hebben tot kansen en
mogelijkheden die anderen wel krijgen.

Ed u c a tie
Het empoweren en emanciperen van mensen in
armoede speelt een belangrijke rol in de
armoedebestrijding. Het doel bestaat erin
mensen in armoede uit hun maatschappelijk
isolement te halen en hun slagkracht te
vergroten.

Ca m p a g n e
Al sinds 1969 voeren we tijdens de
eindejaarsperiode een campagne over
een specifiek armoedethema.
Welzijnszorg vzw bestrijdt armoede en uitsluiting in Vlaanderen en Brussel. Hiervoor zetten
ze jaarlijks een grootschalige informatiecampagne op, telkens vanuit een andere invalshoek.
Ze steunen armoedeprojecten en trekken politici aan de mouw als de rechten van sociaal
kwetsbare mensen op de helling komen te staan. Ze geven vormingen aan organisaties en
verenigingen waardoor hun werking toegankelijker wordt voor mensen in armoede. En ze
ontwikkelen zowel educatief als bezinnend materiaal om de armoedeproblematiek
bespreekbaar te maken in de klas, de vereniging, de parochie.
De missie van Welzijnszorg
In onze samenleving kunnen mensen soms niet mee. Zij worden aan de rand van de
maatschappij gezet omdat ze niet snel, niet slim, niet hard genoeg zijn. Zij worden vergeten,
onzichtbaar gemaakt omdat zij arm zijn en kwetsbaar, omdat ze een andere huidskleur
hebben of een leven leiden dat anders is dan het ‘gewone’. Toch moet elk mens de kans
krijgen om ten volle tot zijn recht te komen: hij moet naar school kunnen gaan en zinvol
werk verrichten. Hij heeft recht op een gezonde woning, een inkomen, een goede
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gezondheidszorg, op een waardig bestaan. Dat zijn fundamentele mensenrechten! Daarom
bestrijdt Welzijnszorg elke vorm van uitsluiting van individuen en groepen hier in eigen land.
Welzijnszorg is een vereniging zonder winstoogmerk die met vele vrijwilligers en een team
van beroepskrachten in heel Vlaanderen en Brussel op drie sporen actief is:
 Door sensibiliseren en educatie vergroten ze het inzicht in en het maatschappelijke
draagvlak voor solidariteit en een structurele armoedebestrijding.
 Door actievoering en dialoog met het politieke veld en maatschappelijke instellingen
beïnvloeden ze het (armoede)beleid.
 Door het stimuleren en het ondersteunen van concrete initiatieven voor
armoedebestrijding.
Zo streven ze ernaar dat iedereen zijn sociale basisrechten gelijkmatig kan aanwenden en
versterken ze solidaire alternatieven die maatschappelijk tot voorbeeld strekken.
Dit bewegingswerk zetten ze op in een samenwerking tussen professionele medewerkers en
vrijwilligers, in een netwerk met andere betrokken organisaties en instellingen en in overleg
met de mensen die in armoede leven en hun organisaties.
Welzijnszorg draagt vanuit een christelijke inspiratie bij tot het pluriform werken aan een
rechtvaardige en solidaire samenleving waarin iedereen gelijkwaardig is en evenwaardige
kansen krijgt. In de bijbel zien wij hoe Jezus pleit voor een rechtvaardige samenleving waarin
elke mens kan leven op een menswaardige manier. Hij roept steeds weer op tot ‘delen’ en
‘barmhartigheid’ zodat mensen kunnen samenwerken aan die grote droom van God: een
wereld waarin iedereen het goed heeft en gelukkig kan worden.
Zowel nationaal, regionaal als lokaal spelen duizenden vrijwilligers een belangrijke rol. In
ontelbare scholen, parochies en verenigingen wordt de campagne door hen ondersteund. Er
worden adventskalenders opgehangen met aandacht voor de lopende campagne; in het
basisonderwijs werken heel wat leerkrachten een adventsproject uit met Robby en zijn
vriendjes. De vrijwilligers geven les op school, verzorgen de adventsliturgie, werken een
leuke activiteit uit, sensibiliseren voorbijgangers, verzamelen handtekeningen en werven
fondsen voor Welzijnszorg.
Maak een warm gebaar in de strijd tegen armoede!
December: wintermaand, campagnemaand en nu ook Soep op
de stoep-maand! Warme soep. Lekker, gezond en een warm
gebaar dat niet veel moeite kost. Dat is de basis van Soep op de
stoep, dat ieder jaar in december herhaald wordt. Organiseer
een Soep op de stoep en verkoop soep bij je thuis, op het werk,
aan de schoolpoort, op de wekelijkse markt, tijdens een
activiteit van je vereniging... overal is goed! Wij sturen je een
gratis promopakket en je kan aan de slag.
Meer informatie op: http://www.armoede.be/
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Organisaties vanuit Niet-confessionele Zedenleer
De Huizen van de Mens
In een Huis van de Mens is iedereen welkom. De vrijzinnig humanistische consulenten
helpen je er graag verder. Je kan er terecht voor informatie, een luisterend oor, vrijzinnig
humanistische begeleiding, de viering van belangrijke momenten in je leven en activiteiten.
Elk verhaal, lang of kort, persoonlijk of praktisch, kan je er kwijt. Je hart uitstorten lucht op.
Bovendien helpt het om orde te scheppen in de chaos in je hoofd. De vrijzinnig
humanistische consulent nodigt je uit om je situatie eens door een andere bril te bekijken.
Zo ontdek je misschien nieuwe mogelijkheden waar je het al lang niet meer verwachtte.
De consulent helpt je zoeken, maar jij bepaalt welke weg je kiest. Zo geef je zelf weer zin aan
je leven. Nooit zal de consulent je iets opdringen. Jij beslist uiteindelijk of er iets moet
gebeuren en wat er dan precies moet gebeuren. Zelf redeneert de consulent als vrijzinnig
humanist, maar hij heeft respect voor jouw opvattingen. Deze begeleiding is volledig gratis.

Aan mensen die te maken hebben met armoede en sociale uitsluiting zullen de vrijzinnig
humanistische consulenten morele ondersteuning geven en aanvullend eventueel de weg
wijzen naar gespecialiseerde organisaties en structuren: het OCMW, Samenlevingsopbouw,
het CAW, … De consulenten werken vooral emancipatorisch. Dit wil zeggen dat ze proberen
de mensen te bevorderen in hun eigen autonomie en zelfontplooiing. Ze trachten mensen te
overtuigen dat hun situatie niet voor eens en voor altijd vastligt. Dat hun situatie kan
veranderd worden wanneer ze er niet in berusten. Dat er altijd mogelijkheden bestaan om
uit de armoede te geraken door bepaalde aspecten in hun leven te veranderen waardoor ze
hun levenskwaliteit kunnen verbeteren.

Bron: http://www.demens.nu/nl/HuisVanDeMens/
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Vergeet de kinderen niet - vzw
Leerkrachten NCZ hebben samen met andere vrijwilligers de vzw ‘vergeet de kinderen niet’
opgericht. Deze vzw heeft tot doel kinderen van daklozen ook wat plezier te geven in hun
leven. Vrijwilligers nemen de kinderen af en toe mee op uitstap, bieden hen een
Sinterklaasfeestje aan, dromen van een zomerkamp voor deze kinderen, ...
Verder zamelen ze goederen in: dekbedden – dekens – lakens - douchegel – shampoo –
tandpasta – tandenborstels - kinderkledij (0-8jaar) - propere (!) knuffels - ondergoed –
pyjama’s (2-12jaar) - pampers (vanaf 9 kg) - nieuw speelgoed (voor verjaardagen).

Wil je nog meer weten of heb je praktische vragen:
Yasmina El Boebkari kan je bereiken in het Huis van de Mens Brussel
Sainctelettesquare 17
1000 Brussel
Tel.: 02 / 242 36 02
Yasmina_elboubkari@hotmail.com
Nancy Brouckmans kan je bereiken via: nancybrouckmans@skynet.be
of op het nummer: 052 / 30 32 92
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NASCI vzw, Dienstencentrum voor het Kind is een vzw met haar maatschappelijke zetel en
actieterrein in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Armoede neemt de laatste jaren zienderogen toe. De cijfers spreken voor zich. In een
grootstad zoals Brussel maakt dat bijna 20 % van de populatie uit. Moeders en hun kinderen
zijn in deze de meest kwetsbare groep.
NASCI reikt hulpbehoevende zwangere vrouwen, moeders en hun kinderen die het bijzonder
moeilijk hebben, zich essentiële dingen voor het levensonderhoud niet kunnen aanschaffen,
een helpende hand.

Armoede en uitsluiting zijn daarenboven een zeer complex gegeven dat een aanpak vereist
op diverse terreinen. De werking is in heel het Brussels Hoofdstedelijk Gewest uniek en is
gestoeld op een professionele en opvoedkundige aanpak maar gebeurt vooral puur vanuit
de buik. Door de moeders te helpen streeft Nasci ernaar de kinderen hun leven gelukkiger te
maken.
NASCI is een huis van solidariteit tussen moeders en gezinnen, een zoet gebaar in bittere
tijden waar medeleven primeert boven medelijden.
NASCI staat voor toegankelijke en kwaliteitsvolle hulpverlening, multiculturaliteit en
verdraagzaamheid in de samenleving.
NASCI is democratisch, pluralistisch en maakt geen onderscheid in cultuur, religie of etnische
afkomst. Het geluk van de kinderen primeert!
NASCI wordt gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de gemeente
Schaarbeek.
NASCI tovert opnieuw een glimlach op de gezichten van de mama’s en hun kinderen en geeft
hoop in moeilijke tijden.
Bron: http://www.nascivzw.be/nasci-wieisnasci.htm
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UNICEF
Unicef is een organisatie binnen de Verenigde Naties. Het hoofddoel van UNICEF is er op toe
te zien dat alle kinderen de zorg en het onderwijs krijgen die ze nodig hebben om tot
gezonde en gelukkige volwassenen uit te groeien.
Kinderwelzijn en armoede
UNICEF nodigt overheden uit om aan de kinderen te denken als ze nieuwe wetten maken en
besluiten nemen. Armoede, geen huis hebben om in te slapen en het ontbreken van
onderwijs kan in vrijwel elk land voorkomen, dus UNICEF tracht overal de rechten van
kinderen te beschermen. De meeste van de veel bij kinderen voorkomende ziektes worden
veroorzaakt door de problemen die ontstaan doorarmoede: ondervoeding, verontreinigd
water en tekort aan medische kennis en onderwijs.
Kinderen en armoede. Ook in België.
Overal ter wereld zijn kinderen de eerste slachtoffers van armoede. Europa ontsnapt niet
aan die wetmatigheid. In België heeft bijna een kind op de vijf een verhoogd armoederisico.
Daarmee is ons land de vijfde slechtste leerling van Europa.
Dat is alarmerend. Niet alleen omdat armoede de ontwikkeling van kinderen beïnvloedt op
het vlak van gezondheid, onderwijs, gezin en vrije tijd, maar ook omdat ze hun
toekomstperspectieven en hun kansen in het leven kan ondermijnen.
Armoede is bijgevolg vaak een systematische schending van de rechten van kinderen.
Unicef wil zich engageren in de strijd tegen de armoede en ijvert op verschillende vlakken:
 door op te komen voor de rechten van kinderen in armoede,
 door in samenwerking met partners te werken en
 via zijn participatieproject "What do you think ?", door de stem van kinderen en
jongeren en het belang van hun participatie binnen te loodsen in politieke en
maatschappelijke debatten.

Bron: http://www.unicef.be/nl/project-belgium/kinderen-en-armoede-ook-belgie
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Organisatie vanuit Islamitische godsdienst

Historie
Islamic Relief is in 1984 opgericht in Birmingham, Verenigd Koninkrijk, door een
aantal artsen dat begaan was met de slachtoffers van de hongersnood in
Ethiopië en Soedan. Zij begonnen hun werk als particulieren op kleine schaal.
Inmiddels is Islamic Relief uitgegroeid tot een van de grootste hulporganisaties
ter wereld. Een van de toenmalige oprichters, Dr. Hany Al Banna, is nu de
directeur van Islamic Relief Wereldwijd.
Missie
Islamic Relief is een humanitaire hulporganisatie die zich wereldwijd inzet voor de
verbetering van levensomstandigheden van de minder bedeelden in de samenleving door:





Het bieden van noodhulp bij rampen en oorlogen;
Het steunen van de wederopbouw van gemeenschappen na rampen en oorlogen
Het bevorderen van duurzame ontwikkeling op het gebied van onderwijs, medische
zorg, voeding, water en inkomstgenererende activiteiten;
Het lobbyen ten behoeve van armen en lijdenden.

Visie
Islamic Relief streeft naar een zorgzame wereld waarin de primaire behoeftes van 's werelds
armste mensen worden vervuld.
Islamic Relief biedt hulp aan iedereen, ongeacht etnische achtergrond, religie en gender.
Zonder daarbij de verwachting er iets voor terug te krijgen. In haar werk houdt Islamic Relief
zich aan het neutraliteitsbeginsel. Islamic Relief mengt zich niet in politieke, economische of
religieuze conflicten.
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‘En zij voeden uit liefde voor hem de armen, de wees en de gevangene, (zeggende:) wij
voeden u slechts ter wille van Allah. Wij verlangen van u geen beloning noch dank.’ (Koran,
76:8-9)
Werkwijze
Islamic Relief zorgt in eerste instantie voor de lokale gemeenschappen. Daarbij legt Islamic
Relief de specifieke aandacht op weduwen en weeskinderen. Islamic Relief voert alle
projecten uit met de inspraak en betrokkenheid van de lokale bevolking. Als geen ander is zij
op de hoogte van welke noden het hoogst zijn. Zij worden door Islamic Relief direct
betrokken bij het streven naar duurzame verbeteringen.
Meer informatie op:

http://www.irbelgium.eu/
http://www.islamic-relief.nl/
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Organisatie vanuit Orthodoxe godsdienst

THE PSOC : THE PHILANTROPIC SOCIETY OF THE ORTHODOX
CHURCH

Vertaling :

De filantropische (= liefde voor de mensen)
stichting van de Orthodoxe Kerk

In 1991 heropende Vader Ignatios Siennis de Grieks Orthodoxe Kerk in het centrum van
Calcutta (stad in India, hoofdstad van deelstaat West Bengalen).
Heel vlug zag hij de noden van de zeer arme bevolking. Samen met Zuster Nectaria Paridise
stichtte hij in 1993 de PSOC.
Hun doel : zowel personen als volledige families helpen (vooral in de slums- achterbuurten)
en dit met de hulp van de lokale bevolking.
De stichting omvat nu :


Zes basisscholen op het platteland, de kinderen hebben geen geld voor vervoer naar
de stad.
 Kleine klinieken met zowel tandartsen, dokters als oogartsen, ook zeven apotheken
en ter beschikking stellen van rolstoelen.
 Voedselbedeling: iedere morgen uitdelen van vitamine- verrijkte melk en koekjes aan
de kinderen op straat.
 Twee weeshuizen:
Jongens : Sint Ignatius instituut
Meisjes : Theotokos instituut
Uit deze twee weeshuizen waar liefde voor het kind en onderwijs voorop staan,
betracht men een doorstroom te krijgen van de kinderen. Zij kunnen later de
bestuursfuncties en onderwijs verder zetten in de huizen.

Meer informatie op: http://thepsoc.org/
http://www.avomecindustries.com/psoc/history.htm
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Organisatie vanuit Anglicaanse godsdienst en Protestants-evangelische
godsdienst
Tearfund
Christelijke solidariteit voor een wereld in nood
Visie
Tearfund heeft een visie, een beeld van de
toekomst die we verlangen:
“Een wereld waarin elk mens telt, zonder armoede en onrecht”
Kijken en handelen en op die manier de spiraal van armoede helpen doorbreken voor talloze
vrouwen, mannen en kinderen, zodat zij met hun door God geschonken potentieel tot volle
ontwikkeling kunnen komen.
In plaats van het leven te kunnen ervaren als een geschenk van God, moeten miljoenen
mensen vandaag het leven ondergaan als een tragedie, als gevolg van armoede en onrecht.
Voor Tearfund is ieder mens een unieke schepping en daarom waard om alle aandacht te
krijgen.
Zij willen iedereen mobiliseren om zich te engageren voor de armen. Samen met hun
achterban willen zij op de bres staan voor kwetsbare gemeenschappen in het Zuiden.
Hoewel ze gedreven zijn door het christelijk geloof, willen zij iedereen in nood helpen,
zonder onderscheid van godsdienst, ras, geslacht, leeftijd of politieke overtuiging, …. “omdat
Elk mens telt”.
Missie
Hun missie drukt hun mandaat uit, de specifieke rol in het realiseren van hun visie:
“Samenbrengen van mensen in de strijd tegen armoede en onrecht”
Het bestrijden van de armoede en het onrecht, zodat elk mens het leven mag ervaren als
een zegen, maar met bijzondere aandacht voor de situatie van vrouwen & kinderen in het
Zuiden als mainstream.
Concreet betekent dit:
A. Het ondersteunen en begeleiden van lokale armoedebestrijdingsinitiatieven in het Zuiden.


In samenwerking met partnerorganisaties strijdt Tearfund tegen de oorzaken en
gevolgen van de armoede en zetten zij tekenen van hoop uit.
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Lokale partners worden bijgestaan om duurzame projecten uit te bouwen.
De partnerorganisaties van Tearfund engageren zich voor de kansarmen, zonder
onderscheid van godsdienst, ras, geslacht, leeftijd of politieke overtuiging.

B. De achterban in België te sensibiliseren voor de Noord-Zuid problematiek.
In eerste instantie, maar niet exclusief, gebeurt dit met de voor de hand liggende achterban
en partners, zijnde de protestants-evangelische gemeenschap in ons België en in het Zuiden.
Projectwerking
Bij de projectwerking focust Tearfund zich op enkele zwaartepunten en enkele transversale
thema’s die in de meeste programma’s en projecten voorkomen. De heersende stroming is
de zorg voor “vrouwen & kinderen”, veelal de eerste en meeste kwetsbare slachtoffers, …
“omdat elk mens telt…
Financiële Kinderadoptie
Tearfund ondersteunt financiële kinderadoptieprogramma’s in elk van de drie continenten.
Via lokale partners, waar een samenwerkingsovereenkomst mee bestaat, worden
structurele ontwikkelingsprogramma’s uitgevoerd en ontvangen kwetsbare kinderen (uit de
armste gezinnen, weeskinderen en kinderen uit de sloppenwijk) o.a. onderwijskansen en
gezondheidszorg. Op die manier wil Tearfund bijdragen aan een duurzame verbetering van
de levensomstandigheden van kinderen in het Zuiden.
Ieder programma heeft zijn eigen aanpak en eigen prioriteiten. Men maakt onderscheid in
individuele adoptie en groepsadoptie.

Individuele adoptie
Als adoptieouder sponsort u één welbepaald kind en ontvangt u
voortgangsrapporten over dit ene financiële pleegkind en er is
mogelijkheid om te corresponderen.
Groepsadoptie

U sponsort een ganse groep kinderen en ontvangt twee keer per jaar
bericht over enkele van de kinderen, zodat u een idee krijgt van het
leven daar en hoe het project hen vooruit helpt.

Meer informatie op:

Stilstaan bij armoede

http://www.tearfund.be/
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Bijlage 2: organisaties armoedebestrijding: logo’s
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