
Wat doen we?
‘Het Klokhuis’ Groenten -en fruitverkoop met 
ontmoeting: We kopen samen betaalbare verse groenten en 
fruit en maken tijd voor een babbel bij een tas koffie of soep.
> iedere tweede vrijdag en zaterdag van de maand  

van 10u tot 13u

‘Ontspannende groepsactiviteit’: In groep genieten we 
van een Sint-Maartenfeest, een gezellige BBQ of we gaan samen 
naar een concert of voorstelling aan een betaalbare prijs. 

‘Koffie & Papieren’: Bij een tas koffie helpen we je graag 
bij het invullen van papieren of een aanvraag doen via de 
computer. 
> Op afspraak.

‘Themawerking’ rond wonen, onderwijs, OCMW en 
vrije tijd: We delen in groep onze ervaringen en problemen 
en zoeken samen naar oplossingen.
> Maandelijkse bijeenkomsten.

‘Samen armoede stoppen’: Met onze voorstellen gaan 
we naar de scholen, OCMW en gemeentebestuur,... om zo 
samen armoede te stoppen.

Lees ook  keerzijde

Heb je soms het gevoel dat je er alleen voorstaat? Dat je moet kiezen 
tussen het betalen van de verwarming, de dokter of de schoolfactuur? 
Zet de stap naar Ommekeer! We staan aan jouw kant!
Is armoede voor jou een onrecht en wil je samen met ons armoede 
stoppen? Kom dan zeker eens langs ...

samenarmoedestoppen.org

samenarmoedestoppen.org
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Welzijnsschakel Ommekeer vzw

 Kloosterstraat 7, 9420 Erpe-Mere
 0479 94 42 71
 info@welzijnsschakelommekeer.org

 www.samenarmoedestoppen.org
 www.facebook.com/ 
welzijnsschakelommekeervzw

Steun ons
 zonder fiscaal attest:  
BE54 3630 3501 3097

 met fiscaal attest: vanaf 40 euro 
 BE86 8939 4407 0450 aan het  

Netwerk tegen Armoede met vermelding  
‘611-Welzijnsschakel Ommekeer’
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Welzijnsschakels
samen sterkt

We zijn lid van 

Kom eens langs, 
leer onze vereniging kennen, 
van harte welkom! 

Bezorg ons jouw GSM-nummer 
en we nodigen je uit 
op onze activiteiten. 

Vervoer nodig?  
We zorgen voor 
gratis vervoer.


