
FORUMDAG  
beeldvorming 

 

059/50.78.51 

s.d.vreemdelingen@sdv.be 

www.sdv.be 

 Sint-Catharinapolderstraat 18 
 8400 Oostende 

SOCIALE D IENST VOOR  
VREEMDELINGEN VZW  

Meer info ? Vraag naar Karlien 

 Dinsdag 17 juni 2014 

 Van 07u30 tot 19u30 

 Erasmushogeschool Brussel, Zespenningenstraat 70,  

 1000 Brussel  

 GRATIS 

  

Om 7 u 30 aan de ingang van het station van Oostende. 

Inschrijven vóór 13 juni 2014 bij Karlien 

Beeld rond armoede: 
 

Armoede krijgt de laatste maanden 
veel aandacht in de pers en de  
politiek. Klopt de manier waarop er 
naar armoede wordt gekeken en 
hoe voelen wij ons daarbij? 
Welk beeld willen we uitdragen? 
Tot wie richten we ons? 
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 Programma 
 
 9.30 uur: onthaal 
 
 10.00 uur: welkom en inleiding 
 
 10.35 uur: werkgroepen  
 
 12.30 uur: lunch 
 
 13.30 uur: werkgroepen 
 
 15.30 uur: slotconclusies 
 
 16.00 uur: einde 
 
 Na de forumdag maken we samen met onze groep nog een 

korte wandeling in Brussel om een leerrijke en gezellige dag  
 af te sluiten. 
 
 
Meer details over de 5 verschillende werkgroepen kan je vragen 
aan Karlien. 

Afspraak aan het station van Oostende om 7.30 uur. 
Kom op tijd, de trein wacht niet! 
 
We zijn terug in Oostende om19.30 uur. 
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