
WELZIJNSZORG : ARMOEDE UITSLUITEN! 

In onze samenleving kunnen mensen soms niet mee.  

Zij worden aan de rand van de maatschappij gezet omdat ze niet snel, slim, of hard genoeg zijn.  

Zij worden vergeten, onzichtbaar gemaakt omdat zij arm zijn en kwetsbaar, omdat ze een andere huidskleur hebben of 
een leven leiden dat anders is dan het "gewone". 

Toch moet elk mens de kans krijgen om ten volle tot zijn recht te komen:  

hij moet naar school kunnen gaan en zinvol werk verrichten; heeft recht op een gezonde woning, een inkomen, een 
goede gezondheidszorg, op een waardig bestaan.  

Dat zijn fundamentele mensenrechten!  

Daarom bestrijdt Welzijnszorg elke vorm van uitsluiting van individuen en groepen in eigen land.  
Welzijnszorg is een vereniging zonder winstoogmerk die met vele vrijwilligers en een team van beroepskrachten in 

heel Vlaanderen en Brussel al meer dan 30 jaar, vanuit een sterke visie en christelijke inspiratie,actief is in de aanpak 

van armoede en sociale uitsluiting. 

Door brede bewustmaking en politieke actie verbetert ze structureel het lot van de armsten. 
Door financiële steun aan meer dan 200 lokale projecten draagt ze bij tot concrete hulp. 

 

Het werk van Welzijnszorg VZW kan enkel gerealiseerd worden door een ruime achterban van vrijwilligers in 
verenigingen, scholen, parochies, projecten,.. 

 

Welzijnszorg werkt nauw samen met vele partners en is actief op diverse vlakken. 
Naast sensibilisatie en bewustmaking van onze plaatselijke samenleving rond ‘armoede, een maatschappelijk 

probleem’, verzamelt welzijnszorg financiële middelen voor lokale projecten die armoede uitsluiten.  

Samen met campagnepartners stelt Welzijnszorg politieke maatregelen voor om het beleid echt te veranderen en volgt 

die op naar realisatie en evaluatie.  
Want enkel structurele maatregelen kunnen de armoede uitsluiten. 

 

Welzijnszorg gaat met de armen ook zelf op weg. 
Armoede is immers geen theoretisch gegeven maar voor velen een harde realiteit.  

Samen met armen kleine stappen zetten leidt wel degelijk tot concrete resultaten.  

Dat bewijzen de ruim duizend vrijwilligers in meer dan 100 Welzijnsschakels.  

 

Wie in armoede leeft, trekt zich terug, wordt uitgesloten.  
Welzijnsschakels bieden een ontmoetingsplek, een groep om op verhaal te komen.  

Naast ondersteuning en hulp zijn deze schakels een vinger aan de pols met wat er op het terrein gebeurt; van daaruit 
wordt het armoedebeleid actief gevolgd en beïnvloed. 

 

De inkomsten van Welzijnszorg vzw bestaan bijna volledig uit vrijwillige giften en donaties. WZZ verzamelt fondsen 
in tijdens de adventscampagne.  

Welzijnszorg vzw is erkend om fiscale attesten af te leveren voor giften boven 30 euro. 

 

Meer informatie vindt u op www.welzijnszorg.be 
 

Contactadressen:  

Brasschaat: Patrick Naulaerts, pastor-diaken 
Struikenlaan 10, 2930 Brasschaat,  

Tel.: 03.663.78.41, GSM.: 0486.76.55.88 

patrick_naulaerts@hotmail.com 
 

Antwerpen: 

Regionale dienst WZZ, 

Pastorijstraat 37, 2060 Antwerpen,  
tel. 03-217.24.90  

antwerpen@bdwzz.be 
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