Gent maakt TAMTAM tegen armoede

#genttegenarmoede

OPROEP: organiseer een pop-up tattooshop! Deel tattoos uit aan bezoekers, vrienden en familie en
verspreid onze actie via sociale media. Samen plakken we Gent vol.
Iedereen is tegen armoede. Maar wat kan je ertegen doen? Alleen niet veel. Met heel Gent wél.
Toon dat je het niet normaal vindt dat 1 Gentenaar op 5 in armoede leeft. Plak de tamtamtattoo
op je arm, neem er een foto van en plaats op je sociale media met de hashtag #genttegenarmoede.
Hoe meer tamtam, hoe meer het beleid ons hoort.
17 oktober is werelddag van verzet tegen armoede. Elk jaar benadrukken we die dag samen met
heel wat partners in onze stad dat armoede oeen actueel probleem blijft. Armoede is namelijk geen
eigen keuze, maar heeft wél een impact op zowat alle aspecten van het dagelijks leven van zij die
erdoor getroffen worden.
De campagne van 2018 legt de focus op het lokaal sociaal beleid. Met de verkiezingen in aantocht
roepen we de toekomstige beleidsmakers op om armoede uit te sluiten door een sterk en integraal
armoedebeleid uit te bouwen. We trekken hun aandacht door tussen 17 september en 17 oktober
op heel wat plaatsen (plak)tattoos uit te delen in pop-up tattooshops.
Onze missie? Zo veel mogelijk Gentenaars de tattoo laten kleven! Door een foto of filmpje van hun
tattoo te delen op sociale media met de hashtag #genttegenarmoede laten ze onze tamtam steeds
luider klinken.
Help jij Gent mee volplakken met tattoos? Laat het ons weten voor 17 september via deze link. Wij
bezorgen de tattoos en het promomateriaal en jij kan er mee aan de slag op de manier die best past
voor jouw organisatie. Bestel tijdig je tattoos, want op is op!
Personeelsleden van Stad en OCMW Gent vinden een tattoo in het personeelsmagazine van oktober.

Op 17 oktober sluiten we de campagne met heel veel tamtam af. Je kan die dag deelnemen aan
diverse activiteiten (ga op stap met een ervaringsdeskundige, werp een blik achter de schermen bij
een armoedeorganisatie, kijk film in het stadhuis,…). Inschrijven voor deze activiteiten kan vanaf 17
september via Gentinfo 09 210 10 10 of go.stad.gent/tamtamtegenarmoede.
Om 17 u maken we samen tamtam onder de Stadshal. Breng tamtam, trommel, pot en pan mee en
maak samen met mensen in armoede tamtam. Wie mee tamtam maakt, kan vanaf 17u30 een hapje
eten. Om 18u vertrekt een optocht door de stad naar het Sint-Pietersplein waar we om 19 u de
slachtoffers van armoede en uitsluiting herdenken. Mensen in armoede stelden voor deze
gelegenheid zelf een schepencollege samen. De schepenen stellen hun aanbevelingen aan u voor.
Verwacht je aan verhalen, muziek en een eervol moment ter nagedachtenis van de slachtoffers van
armoede. We sluiten af met koffie en thee.
Benieuwd naar de foto’s en filmpjes van anderen? Je vindt ze, samen met een overzicht van alle
tattooshops en het programma voor 17/10 op www.genttegenarmoede.be. Hier kan je ook
inschrijven voor alle activiteiten.
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Formules tattooshops
Er zijn verschillende formules om met de tattoos aan de slag te gaan. Je ontvangt van ons een
pakketje tattoos, een paar affiches en flyers en een korte handleiding voor de tattooshop. Hoe je
hiermee aan de slag gaat, bepaal je helemaal zelf.
1) Groepsmoment
Het doe-het–zelfpakket kan je gebruiken in je groep collega’s, vrienden, sporters, buurtbewoners,….
waar je tijdens een al bestaand of gepland groepsmoment samen de tattoo kleeft en natuurlijk een
groepsfoto neemt of een filmpje maakt (met hashtag #genttegenarmoede). Maak gerust veel
tamtam tijdens dat moment, zodat iedereen je boodschap hoort. Ideaal voor in de klas, het
jeugdwerk, socio-culturele verenigingen,….
2) Pop-up promoteam
Met een promoteam ga je tattoos uitdelen (met een woordje uitleg natuurlijk) op veelbezochte
plaatsen of evenementen. Een promoteam is gewapend met tattoos, een nat washandje en wat
water en probeert zoveel mogelijk mensen te overtuigen om de tattoo te plakken en met de
smartphone een foto te nemen en deze op sociale media te plaatsen (met hashtag
#genttegenarmoede). Ideaal voor op evenementen, de speelplaats, je buurtpark,…
3) Pop-up tattooshop
Je bouwt een tattooshop en nodigt elke voorbijganger uit om even plaats te nemen om een tattoo te
kleven. Dat kan klein, met een stoel in je wachtzaal, maar ook groot, met een partytent, eventueel
een hapje en een drankje en vooral veel tamtam. Je spreekt voorbijgangers en bezoekers aan om een
tattoo te kleven en slaat ondertussen een praatje over waarom jij vindt dat we armoede in Gent
moeten uitsluiten. Maak zeker ook tijd voor een minifotoshoot en post een foto of filmpje op
sociale media (met hashtag #genttegenarmoede).
Wil je onze photowall tonen op je tattooshop? Dat kan!
Surf naar www.genttegenarmoede.be, klik op Foto’s en bekijk live alle posts met onze hashtag.

