
dit is
kras

een verhaal van samenwerking

20 keer ten voeten uit
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RIA ROOSENS

'Twintig jaar
groeiende
verbondenheid
en engagement'



'Een aantal
structurele
oorzaken

van armoede
blijven

bestaan'.



'Luisteren met
de oren van mensen

in armoede;
spreken met de stem

van mensen
in armoede'.





'Het is een
schande dat

voedsel
ondersteuning

nog moet
bestaan'.



'Een mens in armoede is op de eerste plaats een mens.
Dat hij problemen heeft, schulden, een zwakke gezondheid,
lage scholing, geringe weerbaarheid, …
verandert daar niets aan'.
KRAS  visietekst 2017
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CYNTHIA HOSTE

'Door ervaring
gewapend

tegen armoede'



CYNTHIA HOSTE

'Door ervaring
gewapend

tegen armoede'



'Vrijwilligers
hebben tijd,

ze zijn er
voor mensen'.



'Je steekt soms stoten uit
om je kind te kunnen geven

wat jij niet hebt gehad'.



'Mensen
in armoede
begrijpen
is zo
belangrijk'.





CYNTHIA HOSTE:

'Het is niet
omdat ik
geleerd heb
om bewust
met mijn situatie
om te gaan,
dat ik niet meer
met mijn
innerlijke
kwetsuren zit'.





'Materiële ondersteuning is tijdelijk en aanvullend
bij andere vormen van hulpverlening.
Samen met de mensen wordt gezocht naar structurele oplossingen
voor de problemen waarmee ze te maken hebben'.















'Bij KRAS geloven we
dat gelijke kansen beginnen met elkaar ontmoeten.
We vertrekken vanuit solidariteit en openheid
voor ieders sociale, culturele
of levensbeschouwelijke achtergrond...'
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RUDY CODDENS

'Het OCMW
ziet KRAS als
een partner'.



RUDY CODDENS

'Het OCMW
ziet KRAS als
een partner'.





'Jullie zijn vrijwilligers,
maar wel professioneel.

Misschien niet door opleiding,
maar door inzet en ervaring'.



'De kracht en warmte van
vrijwilligers op een

verstandige en goede
manier blijven inzetten'.

















Armoede is een onrecht,
een kras op de reputatie
van onze samenleving.
Wij vormen een kring
rond mensen in armoede in onze stad
en krassen  zo veel als mogelijk 
de gevolgen van armoede weg.
Want iedereen heeft recht op respect
en een menswaardig leven.
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