Wegwijswandelingen in Kanaleneiland:
Mooi meegenomen!
Van 10 tot en met 17 oktober organiseert de Armoedecoalitie in Utrecht diverse activiteiten.
Zo zijn er wijkwandelingen waarbij we langs organisaties gaan waar u advies en of hulp kunt
krijgen bij huisvesting, informatie kunt krijgen over activiteiten in de wijk, waar u uw fiets
kunt repareren, en waar u gratis speelgoed en kinderkleding kunt krijgen. U kunt beide aan
wandelingen meedoen!
Voor mensen die lastig ter been zijn, kan er meegereden worden van de ene locatie naar de
andere.
Geef u op als u mee wilt wandelen en lunchen bij Emilia!
e.hernandezpedrero@doenjadienstverlening.nl
tel.: 06 28658897

Vrijdag 12 oktober
Om 10.00 uur verzamelen we bij Buurtthuis, Livingstonelaan 1350.
We worden ontvangen met koffie en thee en een korte introductie over de armoedeweek,
door Tilly Prinsen, ervaringsdeskundige en bewoonster in Kanaleneiland.
Onder de deskundige leiding van Hans-Peter Lassche wandelen wij naar FoodforGood,
Verkeerstuin en via Utrecht Natuurlijk, Park Transwijk gaan we op bezoek bij het
Wijkbureau. Hier horen we wat het Wijkbureau voor de bewoners kan betekenen. Een
collega van de bibliotheek sluit hierbij aan.
Daarna lopen we langs het gebouw van het Buurtteam naar Bij Bosshardt, waar we
ontvangen worden door de gastvrouw die over de activiteiten en diensten van het Leger des
Heils vertelt. Ook zal de Haven en Stichting Doen en Laten vertellen over hun taken in de
wijk.
De deelnemers kunnen een kledingstuk uitzoeken en elkaar van advies voorzien.
Tot slot nuttigen we samen een lunch.
De lunch is gratis, wel vragen we u om zich op te geven via bovenstaande email of
telefoonnummer.

Deeldiner: 12 oktober in Huis van Vrede, Trumanlaan 70-72
Overleven met een laag inkomen: hoe doe je dat?
Door tips uit te wisselen en informatie te delen wordt iedereen er wijzer van.
We starten om 17.00 uur met een driegangendiner en vervolgens wordt tijdens het diner
een aantal situaties uit de praktijk geschetst. Welke tips en adviezen heb jij hierbij?
Ervaringsdeskundigen Nazli, Tilly en Liesbeth zijn uw gastvrouwen.
Voor informatie en opgave: info@armoedecoalitie-utrecht.nl

Maandag 15 oktober: Wandeling in Kanaleneiland Noord.
We verzamelen bij Bosshardt om 10.00 uur, Marco Pololaan 115-117.
Na de introductie door Tilly Prinsen en wijkgids Hans-Peter Lassche, beiden
ervaringsdeskundigen, gaan we langs het Buurtteam naar de het Wijkbureau en de
Bibliotheek.
Daarna gaan we naar Huis van Vrede en de aangrenzende Huiskamer in Hart van Noord.
Hier bezoeken we de “Weggeefkast”, waar u een speelgoed en een kledingstuk voor
kinderen kunt kiezen en meenemen. Tevens ontvang u informatie over de activiteiten in de
wijk.
Tot slot lunchen we bij het 3-Generatiecentrum aan de Bernadottelaan met de deelnemers
van de wekelijkse “Wijklunch”, waar we informatie krijgen over wat er in dit centrum te
doen is.

Dinsdag 16 oktober: Stadsgesprek in BuurThuis, Livingstonelaan 1350
Bewoners, beleidsmakers en professionals in gesprek over wat (echt) nodig is om de weg uit
armoede en schulden te vinden.
Geef uw mening zodat de gemeente maatregelen kan nemen om armoede te verminderen!
Start om 19.30 tot 21.30 uur.
Voor informatie en opgave: info@armoedecoalitie-utrecht.nl

Tot slot sluiten we deze week af met een feestje op 17 oktober,
Internationale armoededag:
Zimihc theater Stefanus, Braziliedreef 2.
Vanaf 15.00 is er van alles te doen en te beleven, gevolgd door een lopend buffet om 17.30
uur en eindigend om 23.00 uur.
Voor informatie en opgave: info@armoedecoalitie-utrecht.nl

