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Persbericht
ROESELARE VERZET ZICH TEGEN ARMOEDE MET
INFOMARKT, WORKSHOPS EN FILM
Ook dit jaar wordt het thema armoede in Roeselare onder de aandacht gebracht met de
Dag van verzet tegen armoede. Met het oog op de verkiezingen ligt de focus dit jaar op
lokaal beleid: wat kan het stadsbestuur doen om armoede te bestrijden?
Met de slogan Wat als jij het voor het zeggen had? nodigen we zowel kinderen als
volwassenen uit om actief mee te denken.
Iedereen welkom op het de Coninckplein op zaterdag 13 oktober
Met een bijeenkomst en verschillende activiteiten brengen we op 13 oktober armoede
onder de aandacht. Iedereen is welkom tussen 15 u. en 17 u. op het de Coninckplein, of
de Sint-Amandskerk bij regenweer.
Op een infomarkt stellen verschillende Roeselaarse organisaties hun werking voor. Ook
mensen in armoede die hun ervaring met je willen delen komen aan het woord. Als
kinderen het voor het zeggen zouden hebben, dan levert dat creatieve oplossingen op die
ze maar al te graag met ons willen delen. Met een streepje muziek op de achtergrond en
een gratis heerlijke smoothie bij de hand, zijn we ook benieuwd naar hoe jij er over
denkt. Bezoekers kunnen hun ideeën kwijt via een ideeënbus en grote krijtborden …
Workshops voor basisscholen
In het kader van de Dag van verzet nodigde Stad Roeselare de basisscholen uit om met
hun leerlingen aan de slag te gaan rond armoede en sociale uitsluiting. Om die thema’s
bespreekbaar te maken ontwikkelden Studio Globo en Welzijnszorg een educatief
inleefspel.
In dat spel worden de leerlingen klasgenoten op een fictieve school. In de loop van het
schooljaar komen ze voor heel wat uitdagingen te staan. Voor welk soort schoolreis
kiezen ze? Wat met verjaardagsfeestjes? Wat als er iemand zich niet goed in zijn vel
voelt? Hoe zit het met de schoolfacturen?
Het spel is bedoeld voor leerlingen van het 5e en 6e leerjaar, wordt begeleid door
medewerkers van Studio Globo en Welzijnszorg en wordt gratis aangeboden.
Film in De Spil
Op dinsdag 16 oktober kan je in De Spil terecht voor de film The Florida Project. Dit
bruisend drama toont de strijd van bijna-dakloze Amerikanen. Meer info vind je op de
website van De Spil.
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Voor meer info kan je terecht bij Stad Roeselare via samenleven@roeselare.be
of 051 26 24 64.
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