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Over ieders stem telt 

 
‘Ieders stem telt’  is een campagne die de stem van de meest kwetsbare groepen in 
onze samenleving wil laten horen in het verkiezingsdebat. Aan de vooravond van de 
gemeenteraadsverkiezingen willen we sociale problemen op de politieke agenda 
zetten. 

Kies voor een beleid waarin iederéén meetelt. De wachtlijst voor een sociale 
huurwoning, de hoge water- en energiefactuur, hulp van het OCMW, de zoektocht 
naar werk, een toereikend inkomen, de schoolrekening. Mensen die het moeilijk 
hebben, liggen hier wakker van. Verkiezingsprogramma’s gaan zelden over deze 
thema’s, of ze krijgen een plaatsje in de marge. Uitsluiting en armoede bestrijden 
vergt politieke maatregelen, óók in Aalst.  

De campagne van Ieders Stem Telt laat de stem horen van de meest kwetsbare 
groepen in het verkiezingsdebat. 

In de aanloop van de gemeenteraadsverkiezingen lanceert ‘Ieders stem telt’ daarom 
een spel, www.MijnStemTelt.be, dat je in de schoenen zet van mensen in armoede.  

Met de actie #kunjijkiezen vraagt ‘Ieders stem telt’ zich af of je als kiezer al weet voor 
wie je stemt op 14 oktober. Het spel wil sensibiliseren en geeft de plannen van jouw 
lokale politici mee. 

 

http://www.mijnstemtelt.be/


De stem van mensen in armoede  
 
Er is een memorandum voor Aalst opgesteld vanuit de verzamelde ervaringen/kennis 
van mensen in armoede, verbreed met de inbreng van de partners van Werkgroep 
Stop De Armoede en Woongroep Regio Dender. Vanuit de stem van de meest 
kwetsbare mensen willen we sociale thema’s hoog op de politieke agenda zetten. 

Je kan de tekst van het memorandum vinden op: www.inkleur.be/stopdearmoede 

 

Het memorandum zal mondeling toegelicht worden 

op dinsdag 2 oktober 2018 van 13u30 tot 15u30, 

in de Living, ontmoetingshuis De Brug, Hertshage 9 te Aalst 

Iedereen is van harte uitgenodigd om te komen luisteren naar de aanbevelingen die 
mensen in armoede geven aan de toekomstige gemeenteraad: namelijk dat het hoog 
tijd is voor een goed armoedebeleid in Aalst. 

 

 

 

 

 

http://www.inkleur.be/stopdearmoede

