KLEED JE WARM EN EET SMAKELIJK - Bijlage 3: educatiekaartjes met antwoorden voor de begeleiders

Een gezin met vier kinderen, hoeveel
leefloon ontvangen zij?
A: €450
B: €987
C: €1200

Vanaf hoeveel kinderen betaal je geen
belasting meer?
A: 4
B: 5
C:6

Wie heeft in België de grootste kans
om in armoede te komen?
Mannen
Vrouwen

Hoeveel mensen in België leven in de
armoede (laatste cijfers 2008)?
A: 5%
B:14%
C: 30%

Hoe hoog staat België op de lijst
met de rijkste landen?
A: 5
B: 12
C: 17

Hoeveel werklozen telt ons land?
A: 685.125
B: 785.125
C: 985.125

Hoeveel percent van de bevolking
leeft in een gebrekkig huis?
A: 10%
B: 14%
C: 19%

Welke stad telt de meeste
achtergestelde buurten?
A: Brussel
B: Luik
C: Antwerpen

Hoeveel mensen steunen op de hulp
van voedselbedeling?
A: 50. 670
B: 89. 780
C: 108.100

Hoeveel mensen moeten
rondkomen met een leefloon?
A: 90 000 gezinnen
B: 100 000 gezinnen
C: 105 000 gezinnen

Biedt tewerkstelling voldoende
bescherming tegen armoede?
A: ja
B: Het is een belangrijk facet
maar biedt geen garantie.

Hoeveel voedselbanken zijn
er in België?
A: 7
B: 8
C: 9

Kinderen uit arme gezinnen presteren
minder goed op school.

Het is je eigen schuld
als je schulden hebt.

Bij ons in België is er
geen echte armoede.

Hoeveel daklozen zijn er
in België?
A: 17.000 mensen
B: 20. 000 mensen
C: 21.000 mensen

Vreemdelingen hebben meer kans om in de
vicieuze cirkel van armoede terecht te komen.

Op vakantie gaan is
een (overbodige) luxe.

Je bent arm als je
te weinig geld hebt

Armoede is niet alleen een
kwestie van te weinig geld
hebben

Mensen die in armoede leven
kunnen moeilijker vrienden
maken

Cultuur, sport en spel
zijn een luxe.

Je kunt zelf niets doen
tegen armoede.

De betekenis van ‘leven in armoede’
hangt altijd af van het land waar je woont

Het is hun eigen schuld dat ze arm zijn.
Ze hebben het zelf gezocht.

Als iemand hulp aanbiedt om je problemen
op te lossen, dan neem je dit aan.
Je moet dankbaar zijn dat er mensen zijn
die jou willen helpen.

Mensen die arm zijn moeten geen
nieuwe computer kopen.

Echte armoede staat op je gezicht geschreven.
Je ziet het aan het uiterlijk (kledij, hygiëne,…)
van mensen.

Bedelaars zijn niet echt arm,
ze hebben vaak een GSM.

Armen krijgen sneller een drankprobleem.

