
Participatie zonder geld: “Armoe troef” ! 

Van harte welkom op woensdag 26 januari 2011 van 13:00-17:00 uur 

bij SVOR „s Gravendijkwal 28 (4e verdieping) tel. 010-201 96 67 

De Rotterdamse Sociale Alliantie, De Rotterdamse Sociale Alliantie,   

netwerk tegen armoede, sociale uitsluiting en verrijkingnetwerk tegen armoede, sociale uitsluiting en verrijking  

wenst u een gezond en positief 2011wenst u een gezond en positief 2011  

woensdag 26 januari 2011: van 13.00 – 17.00 uur, bij SVOR ‘s Gravendijkwal 28 (4e verdieping) 
 
De Rotterdamse Sociale Alliantie en Stichting Vluchtelingen Organisaties Rijnmond organiseren op woensdag  
26 januari van 13:00 tot 17:00 uur een discussiemiddag met als thema "Participatie zonder geld is armoe troef".  
De bijeenkomst vindt plaats bij SVOR aan de 's Gravendijkwal 28, vierde verdieping. Het programma bestaat onder an-
dere uit een inleider, een columnist en een paneldiscussie tussen de Rotterdamse politiek en de aanwezigen. Er is ook 
tijd om te netwerken met de vertegenwoordigers van ons Rotterdams netwerk, onder het genot van een nieuwjaars-
drankje en een hapje. 
 
Inleider van de bijeenkomst is Will Tinnemans, schrijver van het boek over de werkende armen: “Onzeker bestaan, 
leven aan de rafelrand van de arbeidsmarkt”.  
Dagvoorzitter en discussieleider is Sandra van Steen (journaliste bij o.a. Radio TV Rijnmond, Radio West en BRN). 
 
Iedereen die betrokken is bij de bestrijding van armoede in Rotterdam is welkom. Jij en je collega komen toch ook? 
Daarom stuur deze uitnodiging ook door naar je eigen netwerk! Zie ook www.rosarotterdam.nl.  
 
De organisatie wil graag weten hoeveel mensen er komen. Mocht je je nog niet hebben aangemeld dan kan dat bij 
Alexander Borst: telefonisch 010-46 66 722 / 06-402 43 193, per post: RoSA! secretariaat, Hang 7, 3011 GG Rotterdam 
of per e-mail: mail@rosarotterdam.nl . 

U i t n o d i g i n gU i t n o d i g i n gU i t n o d i g i n g   

PARTICIPATIE ZONDER GELD: “ARMOE TROEF” !PARTICIPATIE ZONDER GELD: “ARMOE TROEF” !  
in discussie met de Rotterdamse politiek in discussie met de Rotterdamse politiek  

mailto:alexander.borst@stichtingksa.nl


 Programma woensdag 26 januari 2011 (dagvoorzitter Sandra van Steen) 
 
 13.00  uur            Inloop met koffie en thee 
 
 13.30   uur           Opening door de voorzitter van RoSA!, Alexander Borst 
 13.35   uur  Korte Film 
 13.45   uur  De plannen voor 2011 - in het kort 
 13.55   uur  Inleiding door Will Tinnemans: “Werkende armen” 
 14.15 uur            Reacties op de inleiding 
 
 14.30   uur  Pauze 
 
 15:00   uur  Column Hans Goosen (RoSA!): “Participatie zonder geld is armoe troef” 
 
 15.10   uur      Paneldiscussie met de Rotterdamse Gemeenteraadsleden Zeki Baran (PvdA),  
    George van  Gent (VVD), Jan Schonk(D66), Josine Strörmann (SP) en WubboTempel (CDA)  
    Iskander Salman, Directeur SVOR en Will Tinnemans sluiten aan bij het panel   
 16.05  uur           Discussie en reacties vanuit de zaal 
 16.25  uur  Conclusies 

 
 16.30   uur           Nieuwjaarsborrel en hapjes /  Gelegenheid tot netwerken 
 17.00   uur            Afsluiting 
 

  De Rotterdamse Sociale Alliantie, onderweg naarDe Rotterdamse Sociale Alliantie, onderweg naar  

Rotterdam Armoedevrij in 2020 !Rotterdam Armoedevrij in 2020 !  

  
               

 

CMO/stimulans 

 
  
 AbvaKabo 
 AFMP 
 AOB 
 Bondgenoten   
 Bouw 
 Kiem 

Allochtone vrouwen tegen verarming 

Arme kant Nederland / EVA 

ATD Vierde Wereld 

Basisberaad 

Cliëntenraden Rotterdam 

CNV 

Leger des Heils 

Pameijer 

PBR 

Sociale Alliantie (landelijk) 

Sonor 
Stichting de Heuvel 
Stichting Leergeld 

Stichting Mee 
 

 

info: 06-513 66 000 

    of 06-402 43 193 

 

Rotterdamse Sociale Alliantie, netwerk tegen armoede 

Secretariaat RoSA! 

Hang 7 

3011 GG  Rotterdam 

mail@rosarotterdam.nl 

www.rosarotterdam.nl 

http://www.rosarotterdam.nl

