FESTIVAL

De week sluiten we af met een feestje op 17 oktober, Internationale armoededag. Op die dag gaan we door
met (uit)delen: we hebben dan werkelijk van alles in de aanbieding. Zo geven we op onze markt kleding, voedsel,
spullen en gratis kaartjes voor uitjes weg. Maar je kunt er ook meer te weten komen over de verschillende
regelingen, mogelijkheden en activiteiten voor mensen met een kleine beurs bij de stands van organisaties en
fondsen. ’s Avonds vindt de première van de voorstelling Tikkie van theatergroep JongSTUT plaats. Dit festival
speelt zich zowel overdag als ’s avonds af in en rondom Stefanus, het Zimihc theater in Overvecht.

Wegwijswandeling

Programma 17 oktober
Zimihc theater Stefanus, Braziliëdreef 2
15.00 - 19.30 uur

Bazaar: spullen voor een prikkie of nop
Informatiemarkt
Kinderactiviteiten: springkussen, clowns, schminken, spelletjes

17.30 uur

Lopend buffet bestaande uit drie gangen Resto VanHarte
Met optreden van het STUTkoor

19.15 uur

Opening door wethouder Linda Voortman

19.30 uur

Premièrevoorstelling Tikkie van JongSTUT
Nagesprek met publiek en spelers

21.00 uur

Optreden Neco Novellas

21.30 uur

Finale Deeldiner en prijsuitreiking

21.45 uur

Dansjedansje op de swingende beats van dj Anneloes

23.00 uur

Afsluiting

Hapje drankje
Bekende Utrechters
Verhalen vertellers
Verborgen parels

Deeldiner

Reservering theatervoorstelling en/of diner via info@armoedecoalitie-utrecht.nl

Delen helpt
Grip op je leven
Durf te vragen
In gesprek
Schulden de baas

Blij door delen
Win kaartjes
Gratis uitjes

Muziek
Eten
Uit het leven gegrepen
Drama

99% s
i
grat

Slotfestival 17 oktober
Sla je slag, informatie en weggeefmarkt,
dans- en muziekworkshops, springkussen,
schminken, make-uppen, barbier
Avond
buffet Resto VanHarte, Tikkie van JongSTUT,
Neco Novellas, Dansjedansje

Tikkie door JongSTUT
(© Maroussia Anthonise)

www.Armoedecoalitie-UTrECHT.nl

Deze week wordt mede mogelijk gemaakt door gemeente Utrecht

Meer informatie
www.Armoedecoalitie-UTrECHT.nl

Het leven van mensen met een minimuminkomen gaat niet over rozen: altijd maar
puzzelen hoe je de eindjes aan elkaar kunt knopen. En natuurlijk komen onverwachte
uitgaven zoals de versleten schoenen van je puberzoon, een gestolen fiets of een
kapotte wasmachine nooit uit! Toch zijn er mensen, die het lukt om de (financiële) uitdagingen waar mensen met een kleine beurs voor staan, te tackelen. Hoe doen zij dat?
Hoe krijgen zij dit voor elkaar? Wat kunnen anderen van hen leren? Welke tips en trucs
willen zij graag met ons delen?
Activiteiten rondom Internationale armoededag
Van 10 tot en met 17 oktober organiseert de Armoedecoalitie in Utrecht diverse activiteiten,
waar minima hun voordeel mee kunnen doen. Zo wordt er in drie wijken een Wegwijswandeling
op touw gezet. In diezelfde wijken staat een Deeldiner op het programma onder het mom
‘Hoe (over)leef je met een laag inkomen’. Verder kunnen mensen tijdens een dialoog met elkaar
over een bepaald onderwerp in gesprek. Die op 16 oktober - in samenwerking met de gemeente vormt de opmaat naar de nieuwe nota over de aanpak van armoede en schulden. We geven die
week bovendien o.a. kaartjes weg, waarmee mensen met een kleine beurs gratis naar theater,
festival of film kunnen gaan. Tot slot staan we op 17 oktober stil bij de viering van Internationale
armoededag. Op die dag is er van alles te doen in en rond ZIMIHC theater Stefanus.

DEELDINER
Voordeel(tips) halen

(Over)leven met een laag inkomen: hoe pak je dat
aan? Hoe krijg je de maandelijkse (financiële) puzzel rond? Door tips uit te wisselen en informatie te
delen word jij er uiteindelijk heel wat wijzer van!
Want iedereen met een kleine beurs blijkt zo zijn
tips te hebben om de maand goed door te komen
en met onverwachte uitgaven om te gaan. We starten
met een driegangendiner, vervolgens worden er
tussen de gangen door een aantal heikele situaties
uit de praktijk geschetst. Welke tips en adviezen
heb jij om die te lijf te gaan? Aanmelden via info@
armoedecoalitie-utrecht.nl.

DELEN HELPT
WEGWIJSWANDELING
Verborgen parels in de wijk

In de wijken Zuilen/Ondiep, Overvecht en Kanaleneiland valt van alles te halen. Gratis spullen en
voedsel, maar ook raad en daad bij het invullen
van formulieren, en hulp bij het repareren van je
fiets. Tijdens de wandeling maak je onder leiding
van een ‘ambassadeur’ kennis met deze verborgen
parels in de wijk: organisaties, instanties, kerken,
fondsen, partijen en personen waar gratis of goedkope spullen en diensten te krijgen zijn.

Yet van den Bergh

Margreet van Gils
(© Ebru Aydin)

Leo Stroeven

Hans-Peter Lassche

Zuilen/Ondiep 11 oktober
Gids Yet van den Bergh (oud wethouder)
Start Bij Berlage, Amsterdamsestraatweg 239A
Tijd
14.00 - 17.00 uur
17.00 - 18.00 uur afsluitende borrel
Einde Bij Bosshardt Zuilen, Prinses Margrietstraat 22
Overvecht 12 oktober (twee startpunten)
Gids 1. Margreet van Gils (RTV Utrecht)
2. Leo Stroeven (U in de Wijk Overvecht)
Start 1. Huiskamer Rosendael, Indusdreef 5
2. Buurtcentrum De Jager,
Teun de Jagerdreef 1A
Tijd
13.00 - 16.00 uur
Einde 1. Buurtcentrum De Jager
2. Huiskamer Rosendael
Kanaleneiland Noord 12 oktober
Gids Hans-Peter Lassche (journalist)
Start BuurtThuis, Livingstonelaan 1350
Tijd
10.00 -13.30 uur; 12.30 uur lunch
Einde Bij Bosshardt, Marco Pololaan 115
			
Kanaleneiland Zuid 15 oktober
Gids Hans-Peter Lassche (journalist)
Start Bij Bosshardt, Marco Pololaan 115
Tijd
10.00 - 13.30 uur; 12.30 uur lunch
Einde 3-Generatiecentrum, Bernadottelaan 23

Op verschillende plekken in de stad kun je in gesprek
over onderwerpen die een raakvlak hebben met
armoede. Doe mee, deel je ervaringen en je wensen.
Luister naar de verhalen van anderen en leg uit wat
jij eraan doet om wijzer uit jouw nijpende financiële
situatie te komen. Iedereen is welkom! Meer informatie en aanmelding: info@utrechtindialoog.nl.
10 Oktober: Jongeren over armoede
Plaats ROC Midden Nederland, Vondellaan 174
Tijd
13.30 - 16.30 uur
11 Oktober: Grip op je leven
Plaats BuurtWerkKamer Zuilen, Elsenburglaan 8-10
Tijd
19.30 - 21.30 uur
12 Oktober: Durf te vragen
Plaats Buurtkamer de Klop, Andesdreef 11
Tijd
19.30 - 21.30 uur
16 Oktober: Wat helpt?
Bewoners, beleidsmakers en professionals in gesprek
over wat (echt) helpt om de weg uit armoede en
schulden te vinden. Dit stadsgesprek vormt de
opmaat naar de nieuwe nota over de gemeentelijke
aanpak van armoede en schulden.
Plaats 19.30 - 21.30 uur
Tijd
BuurtThuis Kanaleneiland,
Livingstonelaan 1350

Zuilen/Ondiep 10 oktober
Ervaringsdeskundigen: Nazli, Tilly en Liesbeth
Plaats Bij Bosshardt, Prinses Margrietstraat 22
Tijd
17.00 - 22.00 uur
Kosten Naar vermogen
Overvecht 11 oktober
Ervaringsdeskundigen: Nazli, Tilly en Liesbeth
Plaats De Jager Teun de Jagerdreef 1A
Tijd
17.00 - 22.00 uur
Kosten Naar vermogen
Kanaleneiland 12 oktober
Ervaringsdeskundigen: Nazli, Tilly en Liesbeth
Plaats Huis van Vrede, Trumanlaan 70-72
Tijd
17.00 - 22.00 uur
Kosten Naar vermogen

BLIJ DOOR DELEN
gratis kaartjes

Tijdens de week geven we kaartjes voor theater,
bioscoop, musea en festivals wegt. Wijst het Rad van
Fortuin jou als gelukkige winnaar aan? Zodat jij met
een kaartje op zak straks het Zwanenmeer kan zien
dansen, de teksten kan meeblèren met Doe Maar of
oog in oog met Nijntje komt te staan?

