
          

 

 
 
 
PERSBERICHT WERELD ARMOEDE DAG 17 OKTOBER. 
 
17 oktober is de Wereld Armoede Dag, de Wereld dag van verzet tegen extreme 
Armoede. Rondom deze dag worden er in Limburg vele activiteiten om Armoede onder 
de aan te brengen.  
 
Burgerkracht-de Pijler brengt sinds jaren organisaties die strijden om Armoede te 
bestrijden en verzachten bij elkaar in de Limburgse Armoede Beweging. In deze 
beweging wordt informatie en kennis gedeeld en vindt er onderlinge inspiratie plaats. 
Zo ook rondom de Wereld Armoede Dag. 
 
Dit jaar is gekozen om tijdens deze dag (week) aandacht te vragen voor de kloof tussen 
zij die in Armoede leven en de burger, bestuurders, politici, beleidsmakers en 
professionals.  Deze kloof uit zich in de taal die gebruikt wordt, het beeld dat geschetst 
wordt en de oplossingen die ontwikkeld en gekozen worden. De laatste jaren is er 
gelukkig meer aandacht voor het thema Armoede. Echter pratend met 
ervaringsdeskundigen en zij die dagelijks in Armoede leven zien wij dat er nog steeds 
weinig werkelijke kennis is over wat het betekent om dag in dag uit in Armoede te 
moeten leven.  We hopen met de activiteiten in het kader van de Wereld Armoede Dag 
deze kloof te verkleinen. 
 
Middels dit persbericht willen we u informeren over alle activiteiten die er in de provincie 
plaatsvinden die zich bij de Limburgse Armoede Beweging hebben aangemeld. U vindt 
een overzicht in de bijlage. 
 
Noot voor de redactie: 
Voor een overzicht: https://www.burgerkrachtlimburg.nl/agenda/  
Voor meer informatie over de Limburgse Armoede Beweging en de activiteiten in het 
kader van de Wereld Armoede Dag kunt u contact opnemen met Benoît Hameleers – 
0646113901 of Rene Suijkerbuijk – 0658073018. U kunt ook mailen naar 
depijler@burgerkrachtlimburg.nl 
 
Burgerkracht – de Pijler 
Als provinciaal knooppunt in Limburg stelt De Pijler zich ten doel: 
het blijven ondersteunen van een breed netwerk, zowel lokaal als regionaal, om 
gezamenlijk armoedevraagstukken te signaleren, agenderen en aan te pakken. 
Als expertisecentrum en kennismakelaar wil de Pijler als onderdeel van Burgerkracht 
Limburg samen met andere organisaties de verschillende, kwetsbare, doelgroepen een 
kans bieden zich te verenigen en op te komen voor de eigen en gezamenlijke belangen.  
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