De Nico Adriaans Stichting heeft zich
vanaf 2000 ontwikkeld van belangenbehartiger voor verslaafden tot een stichting voor maatschappelijke opvang in brede zin. De doelgroep van de NAS
bestaat uit “mensen die in veel gevallen kampen met meervoudige problemen van schulden, psycho-sociale beperkingen, drugsgebruik en dak- en/
of thuisloos zijn. De laatste jaren vallen er echter ook steeds meer mensen
tusssen wal en schip door armoede.
De geschiedenis van de NAS begint in de roerige jaren tachtig en negentig.
Perron Nul en Couwenburg zijn hier voorbeelden van. Kenmerkend voor
de NAS is de flexibiliteit en pro-actieve houding. De NAS werkt dan ook
actief mee aan de opvang van de mensen zonder verblijfstitel in de Bed,
Bad en Brood-regeling samen met de Pauluskerk.

ARMOEDE EN ECONOMIE
negende werelddag tegen de armoede
in Rotterdam

Bijeenkomst van de Rotterdamse Sociale Alliantie (RoSA!)
in samenwerking met de Nico Adriaans Stichting (NAS)
op vrijdagmiddag 16 oktober 2015 van 12:30 tot 17:00 uur.
Bij de NAS aan de Vijverhofstraat 35.

Naast begeleide woonvoorzieningen in de stad, heeft de NAS ook twee
dagopvang- c.q. aanmeldplekken: Via Kunst aan de Karel Doormanstraat
en de "Thuishaven" in de Vijverhofstraat. Hier staan professionals altijd
klaar om mensen te begeleiden bij het oplossen van problemen en het leven weer op de rit krijgen. Veel jong volwassenen die teleurgesteld zijn in
andere hulpverlening kloppen aan bij de NAS. Zij voelen zich daar gehoord
en gezien, vanwege hun talenten en unieke persoonlijkheid.

De Rotterdamse Sociale Alliantie (RoSA!) is
een netwerk tegen armoede, sociale uitsluiting
en verrijking. Een brede samenwerking van
ervaringsdeskundigen, vrijwilligers en beroepskrachten. Meewerken, aansluiten of de
nieuwsbrief ontvangen:
mail@rosarotterdam.nl.
De Rotterdamse Sociale Alliantie brengt armoede onder de aandacht van
Rotterdammers en beïnvloedt de politiek. RoSA! voert zo nodig actie om
oplossingen tot stand te brengen voor de vele armen in Rotterdam.
RoSA! (www.rosarotterdam.nl), secretariaat Jufferkade 66,
3011 VW Rotterdam, telefoon 010-411 15 16 of 06-1033 1211.

Serieus programma:
Frans Brouwers (NAS)
Dick Couvée (Pauluskerk)
Berletta Scholten (Basisberaad)
Tjeerd de Boer (econoom)
Eduard Geenen (publicist)

Luchtig programma met:
Jana Beranova, gedichten
Iris Penning, poëtische muziek
Stoomboot (uit België) en Smit
Rappers en dichters
Alberto di Moreno, operazanger

Dagvoorzitter: Menno Smit

WERELDDAG TEGEN DE ARMOEDE
Vanaf de oprichting van De Rotterdamse Sociale Alliantie op 16 oktober
wordt jaarlijks aandacht besteed aan de Werelddag tegen de Armoede, ingesteld door de Verenigde Naties in 1992. Met verschillende thema’s:

2007 “Geld telt” (Schotse Kerk)
2008 “(z)Onderdak met De Rotterdamse Sociale Alliantie” (SVOR)
2009 “Jong zonder geld” (de Heuvel)
2010 “Alleen zonder geld” (Theater Zuidplein)
2011 “Arm in Arm” (‘het Klooster’, Afrikaanderplein)
2012 “Solidariteit Telt” (tijdelijke Pauluskerk)
2013 “Kinderen en Armoede” (nieuwe Pauluskerk)
2014 “Filosofie van de Armoede” (Pauluskerk)
Op de Werelddag tegen Armoede geven mensen in armoede aan hoe zij
weerstand bieden en hoe onze samenleving er baat bij heeft om rekening te
houden met hun ervaringen. Ook is het een erkenning voor al die inspanningen die niet gezien worden. Dit jaar vindt de manifestatie plaats bij de NAS.
De Rotterdamse Sociale Alliantie zorgt er voor dat ervaringsdeskundigen en
dak- en thuislozen centraal staan op de Werelddag tegen de Armoede.
Vrijwilligers en beroepskrachten worden betrokken bij de organisatie van de
manifestatie. Meer historische informatie over de Werelddag tegen de Armoede op onze website onder www.rosarotterdam.nl/werelddag.html .
Met het thema “Economie van de Armoede” geeft de Rotterdamse Sociale
Alliantie een aanzet om uitgaande van de beleving van armoede een nieuwe
discussie op gang te brengen. Een discussie die uitstijgt boven de
overheersende ideeën van beleidsmakers. Naast dit thema is ter afwisseling
een luchtig programma met optredens van diverse (meestal arme) artiesten.
De dag wordt mede mogelijk gemaakt door Kunst en Cultuur van de
Gemeente Rotterdam en de Heilige-Geest-Huis Stichting.

PROGRAMMA
Menno Smit (dichter / performer) leidt u door het programma .
Tussen de onderdelen van het programma door treden
Jana Beranova (dichteres) en Alberto di Moreno (operazanger) op.
12:30 uur Inloop met een lunch, muzikaal begeleid
13:00 uur Opening door Frans Brouwers, directeur Nico Adriaans
Stichting over de NAS
13:10 uur Dominee Dick Couvée van de Pauluskerk, over het
gezamenlijk optrekken om het veelkoppig monster van de
armoede te bestrijden.
Berletta Scholten, coördinator Basisberaad Rotterdam, over
sociaal beleid en gevolgen voor Rotterdammers.
Tjeerd de Boer, econoom, over de individualisering,
waardoor grote groepen uitgesloten worden.
Eduard Geenen, kritisch publicist, over basisbanen met
cao- of minstens minimumloon
13:50 uur Verrassend intermezzo

14:00 uur Forum- en discussie met de zaal over het thema "Armoede
en economie” onder leiding van Hans Goosen
14:30 uur Pauze met muziek
14:45 uur Luchtig programma gepresenteerd door Menno Smit, met
onder anderen Iris Penning (poëtische muziek), Stoomboot
(uit België) en Smit, Jana Beranova en Alberto di Moreno,
dichter en rappers
16:30 uur Napraten (of netwerken) met een hapje en een verfrissend
drankje tot uiterlijk 17:00 uur.

