‘Klavertje 4’ welzijnsschakel Maaseik-Kinrooi
Welzijnsschakel ‘Klavertje 4’ wil bruggen bouwen tussen mensen die
zoeken naar een (extra) zinvolle ‘ontmoeting’.
Waar staat Klavertje 4 voor
Hoewel we in de eerste plaats ‘mensen met armoede-ervaring’ willen bereiken staan onze
activiteiten open voor iedereen die graag ‘onder de mensen komt’ voor een fijne babbel, een
drankje of een ontspannende activiteit: zoals knutselen, een uitstap, een wandeling …
Klavertje 4 biedt een ontmoetingsplek voor mensen met en zonder (kans-)armoedeervaring. Zo creëren we begrip voor elkaars situatie en komen we tot echte integratie.

‘Respect’ voor iedereen staat voorop!
Er bestaan geen drempels en iedereen kan zichzelf zijn … Zo groeien er nieuwe vriendschappen.
Samen van elkaar willen leren door ervaringen te delen, maakt dat iedereen er iets kan opsteken om in het leven
een stapje vooruit te geraken.

Ontmoetingslokaal
Zaal Mosa, Eikerstraat 42 in Maaseik.

Activiteiten
Alle activiteiten en uitstappen zijn voor een kleine prijs of gratis.
Een greep uit onze voorbije activiteiten:
 Maandelijkse koffieklets
 Maandelijkse knutselnamiddag voor jong en oud
 Sinterklaas- /winterfeest
 Jaarlijks zomerfeest

 Uitstappen naar Pairi Daiza, Mondo Verde, Irrland en Bokrijk

17 oktober is het werelddag tegen extreme armoede en sociale uitsluiting.
Dit is een bijzondere dag voor elke welzijnsschakel. Wie materieel tekortkomt, geraakt vaak snel in een situatie van
‘sociale uitsluiting’, en dit zou niet mogen gebeuren.
Wil je solidair zijn en ‘armoede en sociale uitsluiting’ aanklagen, hang dan jaarlijks op 17 oktober een geknoopt wit
laken uit aan je huis, kantoor, school, winkel, …
Een geknoopt wit laken staat symbool voor het ontsnappen uit de armoede.

Welzijnsschakels en andere samenwerkingen
Klavertje 4 hoort bij de nationale Welzijnsschakels VZW. Zo worden we nationaal en provinciaal ondersteund voor
onze werking.
Samen Sterkt is onze nationale veelzeggende slogan.
Er is een nauwe samenwerking tussen Klavertje 4 en Vincentius.
We zijn dankbaar voor de ondersteuning door de gemeentebesturen en de OCMW’s van Maaseik en Kinrooi.

Interesse en meer info
Heb je interesse voor onze vereniging? Wil je graag wat meer informatie? Of wil je onze werking financieel
ondersteunen?
De contactgegevens zijn:
 Lieve Linssen (voorzitter): 0470 81 53 10
 Jet Roussard (voorzitter): 0471 53 89 17
 Odette Geelen (penningmeester): 0498 63 98 42
 Lara Timmermans (secretaris): 0473 37 14 63

