
Nieuwsbrief mei 2015  'Uit de armoede'

Armoede is van alle tijden.

Maar ook hulp bij armoede is van alle tijden.

Hoe ziet armoede in onze regio eruit, nu in 2015?

We laten mensen aan het woord die zelf in armoede leven of geleefd hebben. 

En we gaan op bezoek bij enkele van de vele initiatieven die zich inzetten voor hulp

bij armoede.

Nu te zien op tv én online: Good Veurein, aflevering 29 'Uit de armoede'.

 

Mik Hamers heeft jarenlang van weinig
moeten rondkomen. Wat betekende dat
voor haar, praktisch en in het contact
met anderen? 
Ze maakt zich nu sterk om samen met
'lotgenoten' in actie te komen tegen
armoede.

 

Bep van Bogaert heeft heel wat
creatieve oplossingen gevonden om
met weinig geld toch veel te doen. Hier
is ze aan het knutselen met haar
kleindochter.
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De Vincentiusvereniging heeft als doel
om mensen hulp te bieden bij
acute financiële en materiële nood.
Bart Groutars van de vereniging
schetst een beeld van armoede. En
hoe ziet 'stille armoede' er eigenlijk uit?

 

Een bijzonder initiatief is ook Stichting
woon- en werkgemeenschap
'Hartelstein'.
Henk Willems vertelt hoe hij er terecht

kwam en er nu een leidende functie

heeft: "Als ik iemand kan helpen die

hier woont, doe ik dat met liefde en

plezier". We zien we hem aan het werk

in de kringloopwinkel.

 

Irma wil ook in actie komen tegen stille
armoede. Hoe pakt ze dat aan?

 

Klik hier voor de praktische informatie bij 'Uit de armoede'.
Op onze site www.goodveurein.nl vindt u ook alle eerdere afleveringen van Good
Veurein.

'Uit de armoede' is te zien op TV Maastricht vanaf 1 mei 2015, na het nieuws van 19.00 uur

en vervolgens in de weekendcarrousel.

Ook KPN-klanten kunnen nu TV Maastricht ontvangen: kanaal 641!

Heeft u niet de mogelijkheid de aflevering via TV M aastricht te bekijken, dan vindt u die

ook altijd op www.goodveurein.nl.
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