DAAR HOEF JE JE NIET VOOR TE SCHAMEN!
Heb je moeite om rond te komen? Lig je regelmatig
wakker vanwege financiële problemen? Is er dit jaar
opnieuw geen geld om er op uit te gaan? Kunnen jouw
kinderen niet op zwemles, omdat je niet genoeg geld
daarvoor hebt? Er zijn meer mensen die hier stress
van hebben! Deel jouw (geld)zorgen en luister naar de
verhalen van lotgenoten. Dat lucht niet alleen op, maar
helpt je ook verder op weg. In het kader van Internationale Armoededag organiseert de Armoedecoalitie
samen met haar partners verschillende bijeenkomsten
over geldzorgen.

Geldzorgen?
PRAAT EROVER!
Ontbijtbijeenkomsten voor vrouwen
Heb je geldzorgen? Dan ben je niet de
enige: meer vrouwen worstelen met dit
probleem. Luister naar de verhalen van
anderen tijdens een ontbijt geserveerd
door de vrouwen van Al Amal. Overwin je
schaamte en deel je eigen verhaal. Door
met elkaar over financiële en bijkomende
problemen te praten, leer je hoe de
anderen hier mee omgaan. Door van hun
ervaringen te leren kun je de eerste stap
zetten om van je stress af te komen. Ben
of ken je een vrouw met geldproblemen?
Welkom aan tafel!

Ter Informatie
In 2009 werd de Armoedecoalitie
Utrecht opgericht vanuit de gedachte:
samen maken we het verschil!
Onderwerpen als bestaansonzekerheid,
hoge huren en schuldenproblematiek
staan inmiddels hoog op de politieke
agenda. Toch verdiept de armoede zich
en kampen veel mensen in de stad met
geldzorgen, waardoor zij moeite hebben
om de eindjes aan elkaar te knopen. Dit
probleem vormt de rode draad van de
activiteiten die rond Wereldarmoededag
van 19 september tot en met 4 november
worden georganiseerd.

19 SEPTEMBER

Het programma omvat diverse gesprekken
over geldzorgen, een festival, en een
jubileumcongres. De coalitie bestaat
in oktober namelijk tien jaar. We vieren
dit o.a. door terug te blikken, vooruit te
kijken, en stil te staan bij onze resultaten.

Ontbijtbijeenkomst voor vrouwen

TIJD: 9.30 - 11.30 UUR
PLAATS: AL AMAL, LIVINGSTONELAAN 118-120, UTRECHT
KOSTEN: GEEN
MEER INFO: KHADIJA SAYFAOUI (K.SAYFAOUI@AL-AMAL.NL)

3 OKTOBER

Ontbijtbijeenkomst voor vrouwen
TIJD: 9.30 - 11.30 UUR
PLAATS: AL AMAL, LIVINGSTONELAAN 118-120, UTRECHT
KOSTEN: GEEN
MEER INFO: KHADIJA SAYFAOUI (K.SAYFAOUI@AL-AMAL.NL)

Praten helpt!
Omdat steeds meer mensen in de stad
kampen met geldzorgen en moeite
hebben om de eindjes aan elkaar te
knopen, gaan de gesprekken hierover
in het najaar door. Onder de noemer
‘Praten helpt!’ zullen Utrecht in Dialoog
en de Armoedecoalitie een aantal bijeenkomsten over dit onderwerp verzorgen.
Voor meer informatie:
utrechtindialoog.nl/geldzorgen

Voor meer informatie:
Marry Mos
T: 061868009
E: marrymos@armoedecoalitie-utrecht.nl
www.armoedecoalitie-utrecht.nl

