OP 17 OKTOBER 2021 IS HET INTERNATIONALE
ARMOEDEDAG
Wereldwijd staan mensen en organisaties op om samen
een vuist te maken tegen armoede. Ook in Utrecht
besteden we aandacht aan de bijna 1 miljoen mensen
in Nederland die dagelijks de gevolgen van armoede
ondervinden. Dit jaar onder het motto ‘Kansen om te
leren voor iedereen, een leven lang!’

Bibliotheek op de Neude
ZONDAG 17 OKTOBER, 13.30 – 18.00 UUR: KANSENGELIJKHEID
“Eén kind, één leraar, één boek, één pen kan de wereld veranderen.”, aldus Malala Yousafzai, winnares
Nobelprijs voor de Vrede 2014. Die vocht voor toegankelijk onderwijs voor meisjes in haar land Pakistan.
In Nederland mogen meisjes weliswaar ‘gewoon’ naar school, maar de praktijk heeft uitgewezen “dat
kinderen van laagopgeleide ouders of ouders met een laag inkomen op de basisschool met een achterstand
beginnen, die ze hun gehele schoolcarrière niet meer inhalen.” (CPB 2020). Deze kwetsbare kinderen zijn
nog verder achteropgeraakt door de sluiting van scholen door corona. Deze kansenongelijkheid vormt
dit jaar het centrale thema van de activiteiten die de Armoedecoalitie samen met Sharing Arts Society,
Bibliotheek Utrecht en mediapartner RTV Utrecht rondom Wereldarmoededag organiseert. Onder het
motto ’Kansen om te leren voor iedereen, een leven lang’.
In de verschillende zalen van de bibliotheek vinden hierover minicolleges, korte optredens en gesprekken
plaats. We delen muziek, ideeën en verhalen over het pakken en krijgen van kansen.
Het programma is gratis en op inloop, dus je hoeft niet te reserveren. N.B.: alleen voor de kinderdialoog moet gereserveerd worden.
Voor de theaterzaal geldt een coronacheck. De overige ruimtes van de bibliotheek zijn zonder coronacheck te bezoeken. Meer informatie:
www.bibliotheekutrecht.nl

Programma
13.30 – 17.30 uur:
Kansenmarkt en afhaalpunt
Informatiemarkt over voorzieningen op het
gebied van onderwijs, muziekles, sport en
diverse andere onderwerpen voor mensen met
een kleine beurs. Je kunt hier ook je dinerpakket
ophalen.
14.00 - 14.20 uur:
Optreden Muziek in de Wijk!
Bij dit orkest kan iedereen meedoen en les
krijgen. Kom even luisteren en maak kennis
met de muzikanten.
14.30 - 15.30 uur:
Instrumenten uitproberen
Meer weten en zelf even oefenen? Je mag de
muziekinstrumenten uitproberen. Docenten
zijn aanwezig om je te helpen.
16.00 – 16.30 uur:
De schrijvers van Straatnieuws brengen korte
teksten en poëzie.

14.00 – 16.30 uur:
Verhalenbank live!
Ervaringsdeskundigen vertellen live hun
verhaal en leertraject, 1 op 1 kun je met de
vertellers in gesprek!
14.00 – 15.30 uur:
Kinderdialoog
Al tekenend in gesprek over wat je zou willen
worden en wie je kan helpen om jouw dromen
uit te laten komen. Voor kinderen van 8 t/m 12
jaar, door Lilith Smidts-Lefever (Dock).
Reserveren: Alle jeugdactiviteiten | Bibliotheek
Utrecht
13.30 – 15.30 uur:
Welkom bij de Toekomstacademie!
In dit project van New Dutch Connections
krijgen (ex)asielzoekers en vluchtelingen de
kans zich te ontwikkelen. Via leertrajecten in
samenwerking met bedrijven en professionals.
Alumni delen hun ervaringsverhalen –
ondersteund door muziek.
16.30 - 17.00 uur:
Boks Cultuurhuis rapt en zingt!

Collegezaal: 13.30 – 17.30 uur:
Minicolleges over kansen pakken en krijgen
In de minicolleges volg je ervaringsverhalen,
wijkprojecten en studies over het krijgen van
kansen om mee te tellen in de samenleving.
13.30 uur: De Voiz Academie
De Voiz Academie biedt ex-dak- en thuislozen
een vooropleiding om in te stromen in het MBO;
Hoe gaat dit in zijn werk?
14.00 uur: Jeugd in de wijk
Welke jongerenproblematiek komen de
buurtteams tegen en hoe gaan ze hier samen
met jongeren mee aan de slag?
14.30 uur: Status en geld
Souad Ait Takassit (jongerenwerker) gaat in op
de betekenis van status en geld voor jongeren.
15.00 uur: Kansengelijkheid
Alma Mustafic, onderwijskundige bij de HU
èn voormalig vluchteling en genocide-overlevende, vertelt wat je nodig hebt om te slagen
in het leven: welke factoren bepalen je succes
en waarin kun je zelf sturen? Hoe zorg je dat je
wordt gezien en gehoord?
15.30 uur: Wat hebben armoede en rijkdom
met elkaar te maken?
Door Ingrid Robeyns (UU).
16.00 uur Kookvlog
Wat gaan we eten vanavond en hoe maken we
het klaar? Het recept voor een traditioneel
Utrechts gerecht, de Vijfschaft, wordt klaargemaakt door de koks van The Colour Kitchen.
16.30 uur WMove: Hoe word je wie je wil?
In dit project nemen Rotterdammers met een
laag inkomen het heft in eigen hand en bouwen
aan hun toekomst. Ook iets voor Utrecht?

17.00 uur: Durf te dromen
Profvoetballer Redouan El Yaakoubi helpt
jongeren hun dromen na te jagen en hun
talenten te ontwikkelen.
Live op televisie bij RTV Utrecht en Ustad:
18.00-18.50 uur Talkshow RTV Utrecht.
Presentatie Gabriel Erlach en Oscar Kocken
Terwijl heel Utrecht met elkaar aan tafel
gaat om samen het recept van de koks van
The Colour Kitchen klaar te maken en vervolgens op te eten, zendt RTV Utrecht een
live Talkshow uit, met: Eugenie Mac-Nack
ambassadeur Armoedecoalitie, professor
Ingrid Robeyns, wethouder Linda Voortman
en voetballer en oprichter Durf te dromen
Redouan El Yaakoubi. Muzikale bijdrage door
Samen Muziek Maken Utrecht. Er wordt live
geschakeld naar de verschillende eetlocaties.
Kijk mee op: www.rtvutrecht.nl

Het Grote Stadsdiner
Zondag 17 oktober, 18.00 – 20.00 uur, Op diverse plekken in de stad
Delen zit in het DNA van onze stad. Als Romeins soldaat scheurde Sint
Maarten, stadspatroon van de Domstad, zijn mantel doormidden voor een
bedelaar op straat. Op Wereldarmoededag delen we daarom een maaltijd en
verhalen met elkaar - op locaties in de verschillende wijken, op tv en online.
Mee-eten? Geef je dan op bij een locatie in je wijk. Meedoen? Nodig dan drie bekenden
uit bij je thuis en bestel een dinerpakket. Dit pakket bevat de ingrediënten en het recept
om voor vier personen Vijfschaft, een traditioneel Utrechts gerecht, te maken. Onder het
eten kunnen jij en je gezelschap op RTV Utrecht zien hoe anderen aan dit diner invulling
hebben gegeven. Aan het mee-eten of meedoen zijn geen kosten verbonden, maar een
donatie ten behoeve van de actie ‘Geef om je stad’ is altijd welkom. Met je donatie help
je mee om de financiële en sociale gevolgen van armoede te bestrijden.
Kijk voor meer informatie op: www.stadsdinerutrecht.nl

De Ronde van Sint Maarten
Vrijdag 5 en zaterdag 6 november,
18.00 – 21. 00 uur, Berlijnplein Leidsche Rijn
Een feeëriek openluchtfeest in hartje Leidsche Rijn,
waarbij het publiek een route loopt van ongeveer
een uur langs lichtsculpturen en elf plekken, waar
koren, orkesten, clowns etc. optreden.
Wat je tegenkomt in deze route is een creatieve
verbeelding van het thema van dit jaar ‘Kansen om
te leren voor iedereen, een leven lang’.
Let op: er wordt gewerkt met tijdslots dus per blok geldt er een
publiekslimiet. Reserveer daarom vanaf 20 oktober een ticket via
www.rondevansintmaarten.nl Toegang is gratis.

Workshop
Voorafgaand aan de Ronde van Sint Maarten zijn er vanaf 16 oktober workshops
‘Lampionnen maken’. De organisatie zorgt voor het benodigde materiaal en ondersteuning. De workshop neemt één dagdeel in beslag. De lampion neem je mee naar de
Ronde van Sint Maarten op het Berlijnplein. Voor meer informatie en aanmelding:
www.rondevansintmaarten.nl/ronde/hoe-doe-je-mee.

omen!
Mooi Meegen
MARKT

VOOR NOP
Mooi Meegenomen: Weggeef en Informatiemarkt
Onder deze naam vindt er opnieuw een weggeef en
informatiemarkt voor mensen met een krappe beurs
plaats. Georganiseerd door het team ‘Geef Armoede
een gezicht’ samen met de Bibliotheek Utrecht.
Nuttige informatie over regelingen en voorzieningen
wordt gecombineerd met gezelligheid, een leuke
activiteit, hapjes en nuttige spullen.
Mooi Meegenomen vindt dit najaar twee keer plaats,
in Sterrenwijk bij Sterrenzicht en in Hoograven in
Bibliotheek Hoograven op het Smaragdplan. De
markten zijn in de tweede helft van november en
eerste helft van december. Kijk voor de data vanaf
eind september op:
www.armoedecoalitie-utrecht.nl

Verhalenbank
Een digitale bibliotheek met persoonlijke verhalen van Utrechters. Wat is jouw verhaal
over kansen om te leren? Welke droom heb of had jij en kon je die waarmaken? Had of
heb je een maatje die jou hielp om te komen waar je nu bent? Mail dan je verhaal naar:
deeljeverhaal@sharingartssociety.com Je kunt jouw verhaal natuurlijk ook in de vorm van
een sprookje, tekening, gedicht, foto, etc. doen! Voor meer informatie over de
verhalenbank: www.sharingartssociety.com/verhalenbank

De organiserende partijen
De Armoedecoalitie Utrecht is een bundeling van organisaties, kleinschalige initiatieven,
hulp- en dienstverleners, belangenbehartigers en ervaringsdeskundigen. We willen een
antwoord geven op de hoogste noden van mensen met een laag inkomen. Met elkaar
streven we ernaar de positie van mensen met een kleine beurs te verbeteren.
Sharing Arts Society (SAS) is een onderzoekende en nieuwsgierige organisatie, die
regelmatig artistieke evenementen in Utrecht en omgeving ontwikkelt. Vanuit de overtuiging,
dat in samen delen de toekomst ligt voor kunst en samenleving. SAS vormt de drijvende
kracht achter het Grote Utrecht Stadsdiner en de Ronde van Sint Maarten.
Bibliotheek Utrecht is er voor iedereen. Je kunt je hele leven lang bij ons terecht voor je
persoonlijke ontwikkeling. Je kunt bij ons lezen, leren en je informeren.
RTV Utrecht is dé regionale en lokale radio en televisie omroep.
In samenwerking met:
Universiteit Utrecht en Universitair Medisch Centrum Utrecht
Credits
De evenementen en activiteiten worden mede mogelijk gemaakt door de Gemeente
Utrecht, Fonds Cultuurparticipatie, Stichting Dialoog, KF Heinfonds, Elise Mathilde en
Fenter van Vlissingenfonds, VSB Fonds, Van Baaren Stichting, Ondernemersfonds Utrecht.

Voor meer informatie: www.armoedecoalitie-utrecht.nl

