
                                                     
 

UitnodigingUitnodigingUitnodigingUitnodiging    17 oktober; De smaak van Armoede17 oktober; De smaak van Armoede17 oktober; De smaak van Armoede17 oktober; De smaak van Armoede, de , de , de , de 
smaak van Samensmaak van Samensmaak van Samensmaak van Samen!!!!    

    

 
    
U kookt toch óóU kookt toch óóU kookt toch óóU kookt toch óók mee?k mee?k mee?k mee?!!!! 
 
WieWieWieWie: Limburgse (burger)initiatieven die zich inzetten tegen armoede/sociale uitsluiting 
WatWatWatWat: Kooksessies georganiseerd mét, vóór en dóór burgers, vrijwilligers, professionals. 
WaarWaarWaarWaar: Op verschillende plekken in de provincie Limburg. Het initiatief bepaalt zelf de 
locatie 
WanneerWanneerWanneerWanneer: 17 oktober 2019 
TijdstipTijdstipTijdstipTijdstip: 14.00u-17.00u. Het staat initiatieven uiteraard vrij om eerder te beginnen/langer 
door te gaan op locatie. 
 
Op 17 oktober is het jaarlijks wereldwijd ‘De dag van de uitroeiing van de Armoede’. Deze 
dag is een initiatief van de ATD Vierde Wereld en in 1992 officieel erkend door de 
Verenigde Naties. Ook in Limburg worden er op deze dag meerdere activiteiten 
georganiseerd door verschillende (burger)initiatieven. Daarom is er een 
samenwerkingsverband opgericht, waarin we gezamenlijk aandacht vragen voor het 
thema armoede.  
 
Dit jaar willen we dat doen onder de noemer van ‘De smaak van Armoede’, door op 
meerdere plekken in Limburg lokale kooksessies te organiseren en mensen zo met 
elkaar in gesprek te brengen. Zo willen we de burger in armoede een gezicht geven. Via 
deze weg nodigen wij dan ook alle Limburgse (burger)initiatieven uit om deel te nemen 
en zelf een lokale kooksessie te organiseren.  
 
De Pijler (onderdeel van Burgerkracht Limburg), Kredietbank Limburg, Stg. Lezen & 
Schrijven en Dienstbaar aan Kwaliteit van Samenleven zijn de provinciale kartrekkers en 
bieden ondersteuning aan de lokale initiatieven. Voor meer informatie over deze 
ondersteuning of over hoe deze kooksessies in te richten, kun je contact opnemen via 
depijler@burgerkrachtlimburg.nl of via 0658073081.  
 
 



                                                     
 

Bijlage 1.0Bijlage 1.0Bijlage 1.0Bijlage 1.0 
 
Aanvullende informatie over Aanvullende informatie over Aanvullende informatie over Aanvullende informatie over ‘‘‘‘De Smaak van ArmoedeDe Smaak van ArmoedeDe Smaak van ArmoedeDe Smaak van Armoede’.’.’.’.    
De kooksessies worden ingevuld door plaatselijke initiatieven die deel willen nemen aan 
dit concept, zodat dit idee zoveel mogelijk van onderop wordt ingevuld en gedragen. 
Plan is om deze kooksessies gelijktijdig plaats te laten vinden op 17 oktober van 14:00- tot 
zelf in te vullen door het initiatief. We trappen deze kookrondes af door het verspreiden 
van een videoboodschap van een spreker (wellicht Wouter Hart –verdraaide 
organisaties) rondom het dichter bij elkaar brengen van mens en systeemwereld. 
Tegelijkertijd wordt in heel Limburg deze video als startmoment gebruikt. De spreker 
reikt vanuit zijn verhaal 3 vragen aan die als gespreksstof dienen tijdens het koken en 
eten. 
 
De stuurgroep, bestaande uit Dienstbaar aan Kwaliteit van Samenleven, Stg. Lezen & 
Schrijven, Kredietbank Limburg en De Pijler, reist langs meerdere initiatieven in Noord-, 
Zuid- en Midden-Limburg om daar een livestream vast te leggen. Hiervoor nemen we 
een professional mee die korte interviews afneemt bij enkele mensen die hiervoor open 
staan. Mogelijk kunnen we een videoverslag maken van de dag zodat de opgehaalde 
ervaringen en belevingen worden vastgelegd.  
 
De Pijler, Dienstbaar aan Kwaliteit van Samenleven, Stg. Lezen & Schrijven en 
Kredietbank Limburg nemen een ondersteunende en faciliterende rol aan. Dit houdt in 
dat de stuurgroep per deelnemende locatie gaat inventariseren welke benodigdheden 
er nodig zijn voor het organiseren van de kooksessie.  
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