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PROGRAMMA WERELDDAG TEGEN ARMOEDE
zondag 17 oktober 2010 in Theater Zuidplein
Manifestatie ‘Alleen zonder geld’
13.00 uur Inloop met koffie, thee en lunch in het Theatercafé.
Met muziek van de troubadoer Eduard Hagestein.
13:30 uur Introductie bijeenkomst door presentator Menno Smit.
13:35 uur Opening voorzitter deelgemeente Charlois Ed Goverde.
13:45 uur Eerste optreden rapper ShaQ (Ben Boterkooper).
13:50 uur Open podium met optredens van dichters schrijverscafé,
van de Pauluskerk.

RoSA!


IS EEN NETWERKORGANISATIE VAN ERVARINGSDESKUNDIGEN, VRIJWILLIGERS EN BEROEPSKRACHTEN



DIE DE ARMOEDE IN
ROTTERDAM ONDER DE
AANDACHT WIL BRENGEN
VAN ROTTERDAMMERS EN
DE POLITIEK

14:10 uur Pauze met muziek Troubadoer.



NOODZAKELIJKE ACTIES

14:35 uur Troubadoer leidt bezoekers naar de Kleine Zaal.
14:40 uur Optreden Theater Dunk van Formaat.
16:10 uur Troubadoer leidt bezoekers terug naar het Theatercafé.
16:15 uur Tweede optreden rapper ShaQ.
16:30 uur Afsluitende netwerkborrel met troubadoer.
17:00 uur Einde.

EN DAARVOOR DE
NIET UIT DE WEG

GAAT

In dit nummer:
PROGRAMMA 17 OKTOBER
IN DEZE KRANT

IN DEZE KRANT
Hierboven het programma
van de manifestatie
“Alleen zonder geld.” Verder een verslag van de aftrap van het project Rotterdam Armoedevrij uiterlijk in
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2020. En op de achterkant
de uitleg waarom de Rotterdamse Sociale Alliantie
jaarlijks aandacht besteed
aan de Werelddag tegen de
armoede (uitgeroepen

Door de Verenigde Naties
in 1992). RoSA! wenst de
aanwezigen op de manifestatie veel inzicht, plezier en
een toekomst waar uiteindelijk alles ten goede verandert.

Roosje

Rotterdam zou
toch voor iedereen
een veilige thuishaven moeten
zijn ?

RoSA! krant
Denk, doe, werk mee
RoSA! zoekt dringend uitbreiding van haar organisatie, zowel met mensen als met middelen. Inzet
kan zowel zijn als vrijwilliger, maar ook als stagiaire. Er is veel interessant, boeiend werk te doen.
Heb je tijd, ben je in de gelegenheid en wil je meer over armoede leren en weten meld je dan aan
bij: mail@rosarotterdam.nl. Ervaringsdeskundigen hebben een streepje voor!
Hoewel al vele armoedeorganisaties uit Rotterdam zich aangesloten hebben bij RoSA! is er altijd
plaats in ons netwerk om de armoedebestrijding gezamenlijk nog beter aan te pakken. Een mailtje
of een telefoontje en we komen bij je langs om te praten.

COLUMN

START VAN ROTTERDAM ARMOEDEVRIJ 2020

Nog steeds kunnen we
het niet vieren dat de
stad, ons land, Europa en
de wereld geen armoede
meer kent. We kunnen er
wel bij stil staan dat de
armoede de wereld uit
moet. Dat mensen,
geïsoleerd door armoede
weer toekomstperspectief moeten gaan krijgen.
Dat mensen die zich verrijken ten koste van het
geluk en de gezondheid
van anderen aan de kaak
moeten worden gesteld.

Op woensdagmiddag
13 oktober zijn de eerste vijf stippen op de
horizon overhandigd
aan wethouder Dominic
Schrijer in het buurthuis
Tarwewijk (zie foto).
Stippen op de horizon
zijn voornemens van
organisaties of personen om Rotterdam armoedevrij te maken in
2020.

En dat is wat RoSA! Jaarlijks doet op haar manifestatie. Dit jaar is het
thema “Alleen zonder
geld”. Niet alleen zomaar
een kreet, maar iets met
vele betekenissen om
over na te denken. Verarming brengt sociale
uitsluiting met zich mee.
Een alleenstaande moeder, jongere of oudere
moet zich dubbel zo hard
zien te redden in een
maatschappij, die steeds
meer gebaseerd is op de
leugen: “Het zal je eigen
schuld wel zijn”. Maar op
17 oktober komen we elk
jaar weer samen.

RoSA! kartrekker
Alexander Borst verwoordt het als volgt:
Het project Rotterdam
Armoedevrij 2020, ofwel
de stip op de horizon
vind ik een prachtig project. Want je probeert
verbindingen te leggen
tussen betaalde organisaties, vrijwilligersorganisaties, tussen overheid. Want vaak gebeurt er zoveel in Rotterdam, als het gaat om
armoedebestrijding,
maar mensen weten
elkaar niet te vinden,
onbekend. En met dit
project probeer je dat
boven tafel te krijgen,
verbindingen te leggen
en ook door die voornemens, door die stippen
te zetten door elke organisatie probeer je ook
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echt vooruit te komen,
op een positieve manier. En die stip zorgt
natuurlijk ook voor een
sociale kaart, waar Rotterdammers die in armoede verkeren of die
iets met armoede hebben, wat aan hebben.
Dit zijn de eerste vijf
stippen:
Sandra de Vries
Zij heeft een bloemen–
en kruidentuin in een
tuinencomplex in de
Alexanderpolder, hoek
Hoofdweg tegen de A16
aan. Zij nodigt mensen
uit de wijk met een
smalle beurs uit, om bij
haar bloemen te komen
plukken. Voor thuis op
tafel of voor als je op
bezoek gaat bij een verjaardag en niet met lege
handen aan wil komen.
Het hek staat open op
maandag, dinsdag,
donderdag en vrijdag
van acht tot vier uur.
Vanaf mei / juni 2011.
Schaartjes hangen
klaar, alleen zelf even
elastiekjes meenemen.
Alexander Borst,
Stichting K.S.A.
Alexander Borst van de
Stichting Kerkelijke So-

ciale Arbeid gaat in
2011 een budget-buddy
project vorm geven.
Een maatje, die goed
opgeleid wordt en je
gaat helpen bij schulden en bij het weer op
orde brengen van je
financiën. Hij of zij kan
daarbij ook preventief
bezig zijn. Een maatje
werkt niet als hulpverlener, maar op basis van
gelijkwaardigheid
Jan Bijl, Milieubioloog
en Stadsboer
Jan Bijl ontwikkelt tuinen in Rotterdam met
groenten en planten. Hij
doet dat onder andere
voor de Nico Adriaansstichting aan de Couwenburg en Pameijer in
Delfshaven. Hij geeft in
de tuin leiding aan hun
cliënten. Een deel van
de groenten wordt verkocht op de biologische
Markt. Jan is betrokken
bij Transitoin Town Rotterdam. Hij voorziet dat
in deze crisis mensen
hun eigen groenten
gaan verbouwen, juist
in de stad. Niet alleen
voor het geld, ook omdat het gezonder en
lekkerder is.
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EEN STIP OP DE HORIZON
Hanneke Oberman,
Straatadvocaten
Hanneke Oberman
werkt bij het Basisberaad als straatadvocaat,
om de belangen te behartigen van mensen
die dakloos zijn, zijn
geweest of zijn geworden. Steeds meer klanten hebben rechttoe,
rechtaan armoedeproblematiek, zonder verslaving, zonder psychiatrie. Zij wil hier in 2011
de aandacht voor vragen bij de politiek. Voor
mensen in de armoede,
die schulden hebben en
dreigen uitgezet te worden. Armoedebeleid is
cruciaal, anders is het
dweilen met de kraan
open.
Coert Beerman, Directievoorzitter Rabobank Rotterdam
Coert Beerman wil ook
welzijn en welvaart be-

vorderen vanuit de Rabobank Rotterdam: .
Naast een aantal fondsen vanuit de winst die
daartoe ingezet worden,
zorgt hij ook dat zijn
medewerkers zich inzetten binnen in vele
maatschappelijke projecten. Deels in eigen
tijd, aangevuld met
evenveel uren van de
bank. Dit jaar deden
300 van de 600 medewerkers daaraan mee,
in 2011 moeten er dat
500 worden. Hij doet
een oproep de wethouder in zijn voorbeeldfunctie, en aan het bedrijfsleven om dit voorbeeld te volgen.
De Gemeente Rotterdam
Tijdens de bijeenkomst
kondigde wethouder
Dominic Schrijer aan
dat de Gemeente Rotterdam ook een stip op

de horizon gaat zetten
om mede vorm te geven aan de
sociale kaart van Rotterdam. Hij riep daartoe
ook de Dagelijks Bestuurder Michel de
Baan en alle andere
deelgemeentes op.
In de workshop daarna
over de stip op de horizon werden spontaan
twee nieuwe voornemens voor 2011 geformuleerd:
Het Fonds Bijzondere
Noden Rotterdam gaat
er naar streven in 2011
twee maal zoveel problematische situaties op
te lossen als in 2010.
De deelgemeente Feijenoord gaat samen met
RoSA! voor april 2011
een aanvalsplan tegen
de armoede formuleren.

Bestrijding van
armoede.

Bestrijding van Sociaal
isolement.

Bestrijding van
verrijking.

ROTTERDAMSE SOCIALE ALLIANTIE
De Rotterdamse Sociale Alliantie zet zich in voor de bestrijding van
armoede en sociale uitsluiting en is tegen verrijking in Rotterdam;
behartigt de belangen van mensen die onder de armoedegrens leven
en brengt het onder de aandacht van Rotterdammers en de politiek;
onderhoudt een brede samenwerking met ervaringsdeskundigen, vrijwilligers en beroepskrachten en breidt deze samenwerking uit.
RoSA ! is een vrijwilligersorganisatie zonder vaste bron van inkomsten.
Vandaar dat elke bijdrage die binnen komt van harte welkom is.
U kunt uw donatie of schenking (fiscaal aftrekbaar) storten op onze
bankrekening bij de Rabobank onder nummer 1559.97.181 ten name
van Rotterdamse Sociale Alliantie.
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Roosje

Stop armoede te
gedogen.

Op internet:
www.rosarotterdam.nl

RoSA!
Het project Rotterdam armoedevrij in 2020 is gestart op 13 oktober 2010
ROSA!, NETWERK TEGEN ARMOEDE

Stichting RoSA!
Secretariaat (p/a KSA)
Hang 7
3011GG Rotterdam
Telefoon: (010) 466 67 22
E-mail: mail@rosarotterdam.nl
Site: www.rosarotterdam.nl
KvK Rotterdam 24473747
Rabobank 1559.97.181
Aanmelding Nieuwsbrief per
e-mail, onderwerp:
Aanmelding Nieuwsbrief

In RoSA! werken onder
andere samen:
Ervaringsdeskundigen en
Vrijwilligers.
Armoede Platform
Prins Alexander
CMO/stimulans
GCW
Mara
KSA
Stichting Vluchtelingen
Organisaties Rijnmond
FNV AbvaKabo
FNV AFMP
FNV AOB
FNV Bondgenoten
FNV Bouw
FNV Kiem
Allochtone Vrouwen
tegen verarming
Arme kant Zuid-Holland
ATD Vierde wereld
Basisberaad
Cliëntenraden Rotterdam
CNV
Leger des Heils
Pameijer
PBR
Sonor
Stichting de Heuvel
Stichting Leergeld
Stichting Mee

De internationale dag tegen de armoede
‘Op 17 oktober 1987 zijn verdedigers van de Rechten
van de Mens en Burgerlijke

een oproep voor de erkenning van 17 oktober.

De Algemene Vergadering
Vrijheden uit alle landen op van de Verenigde Naties
dit plein samengekomen. Zij van 22 december 1992 riep
hebben hulde gebracht aan 17 oktober uit tot Wereldde slachtoffers van honger, dag van Verzet tegen Extreonwetendheid en geweld.
me armoede. Bij de keuze
Zij hebben hun overtuiging van deze datum werd
uitgesproken dat uiterste
teruggegaan naar de saarmoede geen noodlot is. Zij menkomst op het Mensenhebben zich solidair verrechtenplein te Parijs op 17
klaard met allen die waar
oktober 1987,
ook ter wereld, een gevecht toen de Gedenksteen werd
leveren om uiterste armoe- onthuld ter ere van alle
de te beëindigen.’
slachtoffers van honger,
uitsluiting en geweld.
‘Waar mensen gedoemd zijn
in armoede te leven, worSecretaris-Generaal Javier
den de rechten van de mens Perez de Cuellar bracht in
geschonden. Wij zijn ver1989 een getuigenis uit bij
plicht ons aaneen te sluiten de gedenksteen in Parijs.
om die rechten te doen eer- Een belangrijke zin van zijn
biedigen’. (Joseph Wresgetuigenis was: “Ik geloof
inski)
dat we de wereld ertoe
moeten aanzetten om zich
Uitroep Werelddag tegen
te buigen over het proArmoede op 17 oktober
bleem van de armoede,
door Verenigde Naties in
waar miljoenen mensen
1992
zwaar onder lijden. De mensen hebben het nodig door
de Internationale gemeenVoormalig secretarisschap geholpen te worden.’
generaal van de UNO, de
heer Javier Perez de Cuellar In steeds meer landen en
deed op 17 oktober 1992 in op tal van plaatsen komen
naam van een groep Interop 17 oktober mensen bijnationale prominenten,
een om kenbaar te maken
verenigd in het Comité voor dat ze weigeren armoede
de Werelddag van verzet
nog langer te aanvaarden.
tegen extreme armoede,
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17 oktober 2009
in Rotterdam
De Rotterdamse Sociale
Alliantie heeft in 2007 oprichtingsjaar RoSA) in samenwerking met instellingen en organisaties een
manifestatie in het deelgemeente Centrum van Rotterdam georganiseerd.
In 2008 heeft RoSA in samenwerking met SVOR en
andere netwerkorganisaties een conferentie georganiseerd over dak- en
thuisloze opvang voor jongeren naar aanleiding van
het rapport ‘Vinden en Binden’.
De aanwezige jongeren op
deze conferentie vroegen
of er op 17 oktober in het
kader van het jongerenjaar
2009 RoSA ook iets voor
hen wilden organiseren.
RoSA is deze belofte nagekomen en heeft in samenwerking met jongeren en
jongerenorganisaties op de
Werelddag tegen de Armoede op 17 oktober 2009
een programma een gevarieerd en drukbezocht programma aangeboden. In de
Heuvel was er voor 130
bezoekers toneel, rap, film,
gedichten op het open podium en dans. Voorafgegaan door een maaltijd
waar 100 mensen gebruik
van hebben gemaakt.

