
MOOI MEEGENOMEN
16 oktober van 14.30 tot 21.00 uur in De Kuil  
Amerikalaan 199 Utrecht. 
 
Met informatie- en weggeefmarkt, hulp en advies, 
diverse workshops voor jong en oud, muziek en diner. 
Toegang gratis.



Mooi Meegenomen! 
FESTIVAL

Groei en bloei in Kanaleneiland
De Armoedecoalitie heeft voor haar jaar- 
lijkse festival haar oog op Kanaleneiland 
laten vallen. In die wijk zijn in en om het 
complex van het Krachtstation namelijk 
meerdere inspirerende en vernieuwende 
activiteiten te vinden. Je kunt hiermee 
kennismaken tijdens het festival Mooi 
Meegenomen! in De Kuil. 

Op het festival laten diverse bedrijven en 
initiatieven zich graag van hun beste kant 
zien. Daar zul je eveneens merken, dat je 
met de U-pas bij veel organisaties in de 
wijk gratis of met korting kunt sporten, 
dansen of anderszins in beweging kunt 
komen. Je komt daar meer over te weten 
op de informatiemarkt. Op die markt 
helpen o.a. Leergeld, het Jeugdfonds-
cultuur, en Dock je op weg bij het 
aanvragen van hulp en (financiële) onder- 
steuning. Verder zijn er workshops voor 
jong (muziek, knutselen, thaiboksen en oud 
(mozaïeken, Vrouwenpower). Bovendien 
kan je je mooi laten maken door een 
kapper of barbier, en kleding- of make-up-
styliste en vervolgens op de foto laten 
zetten. 

In het kader van de tentoonstelling 
‘Dromen in beton’ (vanaf eind september 
te zien in het Centraal Museum), zullen in 
de avond oude en nieuwe bewoners hun 
persoonlijke verhalen over hun wijk met 
het publiek delen. Kortom: er groeit en 
bloeit van alles in Kanaleneiland! 
 
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 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.

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. 
 
Voor meer informatie:  
Marry Mos 
T: 0618680097  
E: marrymos@armoedecoalitie-utrecht.nl
www.armoedecoalitie-utrecht.nl

16 OKTOBER 
Festival Mooi Meegenomen!
TIJD: 14.30 - 21.00 UUR

PLAATS: DE KUIL IN HET KRACHTSTATION, AMERIKALAAN 

199, UTRECHT

KOSTEN: TOEGANG GRATIS; DINER: €5, MET U-PAS: €3

Programma 
14.30 - 17.45 UUR 

Bazaar: spullen voor een prikkie of nop 
Informatiemarkt: met U-pas, Leergeld, Quiet, etc.
Kinderactiviteiten: springkussen, knutselen, samen 
muziek maken, thaiboksen etc. 
Voor de ouders: make-over, hennahanden, Vrouwen-
power, modeshow, Zumbales, etc.  
18.00 UUR 

Opening door Mohammed Saiah, raadslid D66 
Aandacht expositie ‘Dromen in beton’
18.25 UUR 

Voorgerecht 
Start kwis ‘Ken uw wijk’
18.45 UUR 

Hoofdgerecht 
19.20 UUR 

Prijsuitreiking winnaars kwis.  
Optreden KaMP (Kanaleneiland Music Project) 
19.30 UUR 

Toetje
20.00 UUR 

Optreden KaMP
21.00 UUR 

Afsluiting

Dit festival wordt  
mede mogelijk 

gemaakt dankzij  
de gemeente  

Utrecht.


