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STA-AN

Wat is STA-AN? Samen Tegen Armoede - Antwerps Netwerk 
is een netwerkorganisatie van zes Antwerpse verenigingen 
waar armen het woord nemen. Centrum Kauwenberg, Beton-
ne Jeugd, Recht-Op, PSC - Open Huis, Filet Divers en Arm in 
Arm.

VWAWN

Wat is een VWAWN? Een vereniging waar armen het woord 
nemen stimuleert het onderhandelingsgesprek tussen 
mensen die in armoede leven, de samenleving en het beleid.  
Mensen in armoede komen samen in groep om te werken 
aan structurele veranderingen die hun levenskwaliteit ver-
hogen.  Ze bieden kansrijke omgevingen waar mensen zich 
kunnen verenigen. Mensen in armoede ontmoeten elkaar, 
delen hun ervaringen, merken dat ze niet alleen staan met 
hun gevoel uitgesloten te worden. Verenigingen werken 
bottom-up. Acties en projecten starten in samenspraak en op 
vraag van mensen in armoede.  Zij worden betrokken in de 
verschillende stappen die in een project worden gezet en zijn 
mede-eigenaar van de vereniging.

ARMOEDE

Wat is armoede volgens STA-AN? Armoede is een complex 
gegeven en wordt gekenmerkt door verhinderde toegang tot 
verschillende grondrechten tegelijk. Problemen of uitsluiting 
op één terrein versterken de moeilijkheden in andere levens-
domeinen.

“Armoede is een netwerk van sociale uitsluitingen dat 
zich uitstrekt over meerdere gebieden van het individuele 
en collectieve bestaan. Het scheidt de armen van de 
algemeen aanvaarde leefpatronen van de samenleving, 
deze kloof kunnen ze niet op eigen kracht overbruggen.”1  

1 Vranken J., Jaarboek armoede en sociale uitsluiting, Leuven, 2015 



MISSIE

STA-AN stimuleert en faciliteert de samenwerking van de Ant-
werpse verenigingen waar armen het woord nemen met het 
oog op het maximaliseren van hun doel. Het netwerk tracht 
zijn draagvlak en slagkracht te vergroten door samenwerking 
met andere partners in de armoedebestrijding.

WERKING

De verschillende verenigingen werken met verschillende 
doelgroepen. Elke groep heeft immers zijn specifieke noden. 
Elke vereniging werkt een aanbod uit op maat van zijn doel-
groep. Het onderscheid in doelgroepen bij de verschillende 
verenigingen wordt gemaakt bij de thematische projectwer-
kingen. Aangezien daar vertrokken wordt van de eigen 
ervaringen van mensen in armoede zijn herkenbaarheid en 
veiligheid belangrijk. Dat bereik je makkelijker in een homo-
gene groep. De basiswerking van elke vereniging staat open 
voor alle mensen in armoede.

STA-AN bereikt 1.550 mensen in armoede.  met 20.000 
deelnames aan activiteiten.



SAMEN

De netwerkorganisatie STA-AN kan armoede niet alleen 
bestrijden. Zoals haar voorganger APGA (Antwerps Platform 
Generatiearmoede) werkt ze daarvoor samen met verschil-
lende partners. STA-AN wil daarbij bewaken dat alle groepen 
van mensen in armoede vertegenwoordigd zijn. Indien niet 
binnen de netwerkorganisatie dan via partnerschappen die 
evolueren met de actualiteit.

STEUN ONS

Uw steun helpt ons verder. STA-AN en zijn lidorganisaties 
worden gefinancierd door de Vlaamse overheid, de stad 
Antwerpen en occassionele projectsubsidies. We hebben 
echter extra middelen nodig om echt het verschil te maken. 
Wil u iets schenken, hebt u zin in vrijwilligerswerk: we horen 
het graag van u.

Meer info
www.sta-an.be
info@sta-an.be 
Tel 03 770 86 79



CENTRUM KAUWENBERG

Centrum Kauwenberg werkt met gezinnen, alleenstaanden, 
kinderen en jongeren in armoede. Ons aanbod:

• Instuif, ontmoeting, ontspanning, cultuur
• Groepswerking: uitwisseling ervaringen armoede en uitslui-
ting, (h)erkenning bij elkaar, samen werken aan een betere 
toekomst
• Kinderen-en jongerenwerking: kinderen jongeren tussen 2,5 
en 18 jaar
• Gezins-en opvoedingsondersteuning: kansen creëren voor 
ouders en kinderen.  Spreken  over ouderschap en opvoeding
• Bewegingsschool Let’s move: ouders en kinderen van 0 tot 
6 jaar
• E-inclusie: meedoen in de digitale samenleving

Meer info:
www.kauwenberg.be
info@kauwenberg.be

Tel 03 232 72 96



BETONNE JEUGD

Betonne Jeugd is een warme thuisbasis voor tieners, jonge-
ren en hun netwerk. Betonne Jeugd opent van woensdag 
tot en met zaterdagavond zijn deuren. We hebben een open 
aanbod van:

• Samen eten: menu opstellen, winkelen en eten maken
• Samen sporten: initiatielessen gevechtsport en voetbal
• Samen maandelijks op weekend 
• Samen proeven van cultuur
• Samen muziek maken 
• Samen maandelijks op gezinsuitstap (jonge ouders, tieners, 
jongeren)
• Vormingen over armoede en onze werking 
• Wekelijks competentieatelier om jongeren te versterken
• Themawerkingen: sport, cultuur, onderwijs, werk
• Open raden met alle tieners en jongeren over de werking en 
onze thema’s
• Werkopdrachten: buitenspeeldag, buurtfeesten, …
• Jaarlijks kamp
• En veel meer wat op ons afkomt...

Meer info:
www.betonnejeugd.be

kristof_daems@hotmail.com
Tel 0484 11 34 79



RECHT-OP

Recht-Op heeft een groepswerking met volwassenen, een 
outreachproject, een jongerenwerking en twee cultuurpro-
jecten: de Pretloketten en Een Paar Apart. 

Thema’s:
• Dienstverlening, klantgericht onthaal, Huizen van het Kind 
• Toegankelijke geestelijke gezondheidszorg
• Toegankelijke cultuur
• Duomethodiek

Aanbod:
• Instuif, ontmoeting
• Jeugdwerk
• Vrijetijdsloketten en cultuurcafés
• Culturele uitstappen en sociaal artistieke projecten 

Meer info:
www.recht-op.be
info@recht-op.be

Tel 03 825 35 02



PSC-OPEN HUIS

PSC Open Huis brengt mensen in armoede uit heel Antwer-
pen samen om elkaar te ontmoeten tijdens:

• Recreatief sporten (wandelen, kegelen, netbal, zwemmen, 
fietsen, petanque,…)
• Culturele activiteiten (film-, theater-, museumbezoek, ste-
denbezoek, poëziewerkgroep,…)
• Projecten rond gezondheid en gezondheidspromotie (work-
shops rond gezond en betaalbaar koken, tandzorg, demen-
tie, thuiszorg, sport en beweging,…)
• Thematische bijeenkomsten over armoede (vroeger naden-
ken over later, mobiliteit, kostprijs woonzorgcentra,…)

Meer info:
www.psc-openhuis.be

openhuis@cawantwerpen.be
Tel 03 272 25 61



FILET DIVERS

• Filet Divers is een sociale Kruidenier. 
• Filet Divers biedt een kansenrijke omgeving met tal van 
projecten
• Filet Divers spreekt mensen aan op hun capaciteiten en 
talenten (iedereen kan meewerken in alles wat we doen)
• Filet Divers bereikt vooral mensen in armoede met een 
migratieachtergrond
• Filet Divers richt zich tot inwoners in en rond Antwerpen

Meer info:
www.filetdivers.be
info@filetdivers.be

Tel 03 226 13 93



ARM IN ARM

Arm in Arm is een groepswerking voor mensen in armoede 
met een migratieachtergrond. Arm in Arm is een mengeling 
van zorg voor elkaar, ervaringen samen brengen en samen-
werken aan concrete veranderingen in de samenleving. Arm 
in Arm is een deelwerking van Samenlevingsopbouw Antwer-
pen stad. 

De thema’s waar Arm in Arm rond werkt:
• Kwalitatieve, betaalbare en aangepaste woningen voor 
grote gezinnen. Onder andere via het woonproject Collectief 
Goed 
• Aangepaste dienstverlening
• Inkomen

Meer info:
www.samenlevingsopbouw-antwerpenstad.be/wat-

doen-we/projecten/arm-in-arm/
fatima.choukri@samenlevingsopbouw.be

Tel 03 235 19 80



Vormingsaanbod

Wij bieden vormingen en focusgroepen aan met 
ervaringsdeskundigen rond diverse thema’s. 

Contacteer ons voor meer info.

www.sta-an.be
info@sta-an.be
Tel 03 770 86 79

Met de steun van:

Foto: C. Garmendia
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