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Kooksessies op internationale armoededag

Op 17 oktober is het jaarlijks wereldwijd ‘De dag van de uitroeiing van de Armoede’. Deze dag is een
initiatief van de ATD Vierde Wereld en in 1992 officieel erkend door de Verenigde Naties. Ook in
Limburg worden er op deze dag meerdere activiteiten georganiseerd door verschillende
sociaalmaatschappelijke en diaconale initiatieven in ons bisdom. Samen vragen ze aandacht voor het
groeiende thema van armoede in de Limburgse samenleving.
Dit jaar gebeurt dat onder meer onder de noemer: ‘De smaak van Armoede, de smaak van samen’. Op meerdere
plekken in Limburg worden die dag lokale kooksessies georganiseerd. Rondom samen koken en samen eten,
komen mensen met elkaar in gesprek en kan armoede een gezicht krijgen. Op meerdere plekken in Limburg zijn
inmiddels ook burgemeesters en wethouders bereid gevonden om mee te koken. Ook vanuit parochies en
diaconale projecten wordt deelgenomen aan deze bijzondere activiteit.
De kooksessies worden ingevuld door plaatselijke initiatieven die deel willen nemen aan dit concept, zodat dit
idee zoveel mogelijk van onderop wordt ingevuld en gedragen. Plan is om deze kooksessies gelijktijdig plaats te
laten vinden op 17 oktober vanaf circa 14:00 uur. De kookrondes worden afgetrapt door het verspreiden van een
videoboodschap van een landelijk bekend spreker. Tegelijkertijd wordt in heel Limburg deze video als
startmoment gebruikt. De spreker reikt vanuit zijn verhaal drie vragen aan die als gespreksstof dienen tijdens het
koken en eten.
De Pijler (onderdeel van Burgerkracht Limburg), Kredietbank Limburg, Stg. Lezen & Schrijven en de Dienst
Kerk en Samenleving van het bisdom Roermond zijn de provinciale kartrekkers en bieden ondersteuning aan de
lokale initiatieven. Van de verschillende kooksessies wordt ook een videoverslag gemaakt. Voor meer
informatie over deze ondersteuning of over hoe deze kooksessies in te richten, kan contact opgenomen worden
met hubvossendks@gmail.com of via 0624488442.
Paus over armoede

Twee maanden na de ‘Dag van de uitroeiing van de Armoede’ viert de katholieke kerk op 17 november de
‘Werelddag van de armen’. Dit is een initiatief van paus Franciscus. Het thema van die dat luidt dit jaar “De
hoop van de armen is niet voor altijd verloren” (Psalm 9, 19). Het doel van deze dag is meer dan concrete hulp
geven. De paus zie graag dat mensen groeien in betrokkenheid op de nood van concrete personen en om armen
hoop te geven.
Lees meer over dit initiatief van de paus

