Persbericht
Dag tegen armoede
DIEST – Diest telt minstens een twintigtal, professionele organisaties en de stad
Diest tonen zich op 17 oktober symbolisch solidair in de strijd tegen armoede.
Verzet tegen armoede
In Diest hebben we talloze organisaties die hun steentje bijdragen in de strijd tegen
armoede. Verenigingen zoals Domo, het Beverbeekhuis, het CAW, de dienst
diversiteit, Lokaal Dienstencentrum Tarsenaal, Taalpunt, Taalbad, Bibliotheek Diest,
Arktos, het Woonanker, De minder mobielen centrale, CBE Open school, het Huis
van het Kind, Start to bike en nog zoveel anderen hingen samen symbolisch een
laken uit aan het stadhuis. Een visuele statement in het verzet tegen armoede en
sociale uitsluiting.
Zo willen ze de inwoners van Diest bewustmaken om in de eigen leefwereld oog te
hebben voor (vaak kleine) mechanismen die sociale uitsluiting kunnen teweeg
brengen.
Quote schepen van welzijn, Monique De Dobbeleer: “We merken een ongelooflijke
toename van aantal dossiers op de sociale dienst van het OCMW. Het is extreem
druk op onze cel budgetbegeleiding. We zien vele mensen die hun water, gas en
elektriciteitsfacturen niet meer kunnen betalen en de huurafspraken niet meer
kunnen nakomen Er zijn schoolrekeningen die open staan, uithuiszettingen enz.
De dag van verzet tegen extreme armoede, 17 oktober, herinnert ons er ieder jaar
opnieuw aan dat er vele mensen, ook in onze welvaartsstaat, het moeilijk hebben
om de eindjes aan elkaar te knopen. Gelukkig zijn er naast onze eigen sociale dienst
ook nog vele andere organisaties klaar, die bekommerd en bezorgd zijn en zich
inzetten voor ieder die het moeilijk heeft. Mijn dank gaat dan ook vandaag naar hen
uit voor hun ongelooflijke inzet, hun empathisch vermogen en hun professionele
aanpak.”

Vrijwilligers gezocht
Volgende organisaties doen tal van initiatieven en hun werking steunt op
vrijwilligers. Daarom ook een warme oproep om eens een kijkje te nemen tussen
hun aanbod. Misschien ben jij wel net die vrijwilliger die het verschil kan maken.
Domo

https://www.domovlaanderen.com/diest

Het Beverbeekhuis

https://www.hetbeverbeekhuis.be

De Vlaspit

https://www.devlaspit.be

CAW

https://www.caw.be/locaties/onthaal-diest

Dienst Diversiteit Diest

https://www.diest.be/diversiteit

Huis 30

https://www.diest.be/sociale-dienst-ocmw

Lokaal Dienstencentrum Tarsenaal https://www.diest.be/dienstencentrum
Taalbad

https://www.diest.be/taalactiviteiten

Bibliotheek Diest

https://diest.bibliotheek.be

Taalpunt Diest

https://diest.bibliotheek.be/taalpunt-nederlands

Arktos

https://arktos.be/nl/vorming/wadiest

Het Woonanker

https://www.diest.be/woonanker

Minder mobielen centrale

https://www.meermobiel.be

CBE Open school

http://www.cbeopenschool.be

Huis van het Kind

http://www.huisvanhetkinddiest.be

Start to bike

https://www.diest.be/fietscharter

LOP Diest

https://www.diest.be/lokaal-overleg-platform

De Kringwinkel Hageland Diest

https://www.dekringwinkel.be

Vzw Moeders voor moeders

https://www.diest.be/moeders-helpen-moeders

Sint-Vincentius vereniging

https://www.diest.be/voedselpakketten-sint-

vincentiusvereniging
Raad voor Maatschappelijk Welzijn https://www.diest.be/raad-voor-maatschappelijkwelzijn
Netwerk tegen armoede

https://www.netwerktegenarmoede.be/nl
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