Volg de
Armoede Marathon Zaanstad
online!
Vr. 19 februari, 10.00 - 16.00 uur (een hele dag lang!)

DE ARMOEDE
MARATHON
ZAANSTAD
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Non-stop!

samen, om dat te voor-

in de studio.
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Bekijk de stream: tinyurl.com/19feb2021

Vr. 19 februari,
van 10.00 - 16.00 uur
Een hele dag lang!

Route
Armoede
Marathon
Zaanstad
0 km (start om 10)
KLAAR VOOR DE START?
Nieuwe routes? Voor de aanpak van armoede? Waarom een dag lang? Wie doen mee?
Wat is de ambitie? Aftrap met host Eelco
Koolhaas (‘Wind in de Zeilen’) en de Zaanse
wethouder Songül Mutluer en gemeentelijke
adviseurs Anne Duijn- van den Hurk en Maja
Matosevic.

8 km (gepland om 10.30)
KLAAR VOOR DE ARMOEDEGOLF?
Budgetten reserveren, nieuwe vormen van
samenwerking en durven kiezen voor een
onorthodoxe aanpak? Oplopen met Remi
Langenberg (Centraal Administratie Kantoor), Will Cox (Voedselbank Zaanstreek)
en bewoner/schulphulpverlener Renee
Timmerman.

14 km (gepland om 11.15)
KIEZEN VOOR DE FAMILIE-AANPAK?
Armoede als intergenerationeel vraagstuk
en ‘de winst’ van de gezinsbenadering. Mee
rennen met Anneke Suvee (Kredietbank
Nederland) en Leo de roos (De Hoofdzaak).

34 km (gepland om 14.15)
STEUNPILAREN IN DE WIJK
Een doordachte wijkaanpak voor armoede,
verbindende bewoners met een groot hart
en de slimme samenwerking met ‘professionals’

20 km (gepland om 12.00)
ARMOEDE EN ONDERNEMERSCHAP
De rol van kleine en grotere bedrijven en de
effectieve hulp van ondernemers. Volg Fidel
Lopes (Junior Kamer), Edith Peters-Pols
(Quiet Nederland) en Bas Husslage (De
Zaanse Uitdaging)

25 km (gepland om 12.45)
ARMOEDE EN GEZONDHEID!
Het belang van de spreekkamer, de waarde
van vroegtijdig signaleren en het samen
optrekken van ‘netwerken voor armoede en
gezondheid’. Een tussensprint met Aileen
Broersen (GGD Zaanstreek-Waterland).

30 km (GEPLAND OM 13.30)
VEILIGHEID & VERTROUWEN ALS BASIS
De relatie met armoede van huiselijk geweld,
het overwinnen van schaamte en het belang
van een open voordeur. In gestaag tempo
met – opnieuw - Will Cox (Voedselbank
Zaanstreek), Erwin Le Blansch (gemeente Zaanstad) en Rob van der Hout ( GGD
Zaanstreek-Waterland)

Met medewerking van bewoners Betty Timmerman, Joyce Jansen en Nordin Nassla (Stichting Samenbindende Projecten
Zaanstreek), vertegenwoordiger(s) van de
Raad van Kerken Krommenie-Assendelft
en Lisa Constant (gemeente Zaanstad).

38 km (gepland om 15.00)
DE WAARDE VAN CULTUUR?
De betekenis van kunst en cultuur en de
inzet op ‘pedagogie’. Gewoon doorlopen
met Gerard Lommerse (FluXus), Raoul Vries
(Sociaal Wijkteam Krommenie)

Finish – (gepland om 15.45)
‘WE ZULLEN DOORGAAN’
Terugblik en vooruitblik op de Armoede
Marathon met expert Helga Koper!

De Armoede Marathon wordt
georganiseerd door de ‘lerende’ netwerkgroep armoede, ‘Wind in de Zeilen’.
TOT DE 19E!

Bekijk de stream:
tinyurl.com/19feb2021

