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Het Armoedefestival wordt elk jaar op initiatief van de  
Armoedecoalitie Utrecht georganiseerd. Dit platform  
bundelt de krachten van grote organisaties, kleinschalige 
initiatieven, hulp- en dienstverleners, belangenbehartigers 
en ervaringsdeskundigen. Doel is de positie van financieel 
minder draagkrachtigen te verbeteren en sociale uitsluiting 
tegen te gaan.

Dit jaar wordt het festival mogelijk gemaakt door SMMU 
Events, Cultuurhuis Kanaleneiland, Kytopia, Stichting Life 
Goals, Funbal.nl, KF Heinfonds en vele anderen!

Programma
Voetbal(clinics) • Vraag het Bea  

(U2B Heard!) • Reflex • DJ Arrah • bootcamps • 
Dico • Marikit • Duo van Piekeren •  

DJ Jozey • Jermain Bridgewater • Rabia • 
diverse workshops • jammen met  

Ubuntu • stoepkrijten • smmu030nl houseband • 
Wolvenpleinband • Strickx 

Locaties 
Galgenwaard (start) •  velden   

Sterrenwijk (dag) •  Kytopia (avond)

Kans rijke
toekomst?!

Voor kinderen en jongeren
met een kleine beurs



 

Wat doet armoede met kinderen en jongeren of anders: 
wat doen kinderen en jongeren met armoede? Deze pran-
gende vragen staan centraal tijdens de Armoedeweek 2017.
Van 7 tot en met 14 oktober vinden er verschillende activi-
teiten in buurtcentra, op scholen en straat plaats. 

Voor het slotfestival op 17 oktober trekken we erop uit naar 
Galgenwaard en de velden van Sterrenwijk. Daar zullen o.a. 
voetbalclinics en uiteenlopende workshops voor kinderen 
en jongeren worden georganiseerd. ‘s Avonds kunnen jong 
en oud in Kytopia, het oude Tivoli, genieten van (rap)muziek 
en blikken we terug op de week. 

DAGPROGRAMMA  
Armoedefestival 2017 

stadion Galgenwaard

09.45 - 10.00 uur  Opening: stilstaan bij 30 jaar  
 Internationale dag voor de  
 uitroeiing van armoede 

10.00 - 11.30 uur Open training en workshops  
 FC Utrecht 

12.00 - 13.00 uur PAUZE
 
 Vertrek en lunch sportpark  
 Zoudenbalch/velden  
 Sterrenwijk. 
 
	 De	soepfiets	van	het	Leger		
 des Heils biedt gratis soep  
 aan. Daarnaast krijgen de   
 deelnemers een lunchpakket  
 uitgereikt.

sportpark Zoudenbalch/ 
velden Sterrenwijk
13.00 - 16.00 uur Uiteenlopende activiteiten  
 op het gebied van sport en  
 spel, muziek en  anderszins.

Sport en spel:  voetbalclinics, voetbaltoernooi  
	 (S.V.E.T),	Life	goals	sessie		 	
	 (Life	Goals),	Bootcamps				 	
 (Judy - Special Sports),   
 penalty schieten, Panna   
 Knockout (Freestylers (Salim  
	 &	Boyd),		voetvolley	(Veld42),		
 Kickbox training (Alva 
 Connected), Mega dartboard  
 shootout (Funbal.nl) 

Muziek:  rap, dance, jamsession  
 
Overig:  In de schaduw (Hajar,  
 Edasu), kleurwedstrijd en   
 grabbelton (Speelgoedbank),  
 Omarmen (theatergroep   
	 Speer),	Vraag’t	Bea	 
	 (U-2B	Heard!),	stoepkrijten	
	 (Jeugdcultuurfonds),	 
	 Smartphonefotografie	 
	 (Zinnenprikkels/Lister)

16.00 - 16.30 uur	 Afsluiting	

AVONDPROGRAMMA 
  
Kytopia
Oudegracht	245

16.45 - 17.00 uur Ontvangst door Jannes  
	 Moster	(Leger	de	Heils)
  
17.00 - 17.30 uur  Delen resultaten en  
 ervaringen met Victor  
 Everhardt (wethouder W&I)
 Korte interviews over  
 eigen regie, schaamte,  
 uit de schaduw komen,  
 huiswerkbegeleiding,  
	 financiële	duurzaamheid	 
 hoe doe je dat? 
 Installatie nieuwe duo- 
 wethouder vanuit de  
 Armoedecoalitie.

17.30 - 18.15 uur Driegangendiner met op  
 de achtergrond diverse  
 Singer Songwriters SMMU   
 Events

18.15 - 18.30 uur Oud-voetballer over  
 het  belang van hoop en  
 vertrouwen

18.30 - 19.10 uur DJ Arrah, Dico, Strickx,  
 Marikit, D-jozey, Rabia  
 (Cultuurhuis Kanaleneiland)

19.10 - 19.25 uur Interview met een  
 vertegenwoordiger  
	 van	stichting	Leergeld.
 Wat merkt hij/zij van  
 armoede op school?  
 Waar zou wat hem/ 
	 haar	betreft	het	accent	 
 moeten liggen?

19.25 - 19.45 uur Omarmen, theaterstuk
 
19.45 - 20.10 uur Duo van Piekeren
 
20.10 - 20.20 uur 	Presentatie	Jasper	Lamboo,		
	 ervaringsdeskundige	Leven		
 met armoede en drugs.        

20.25 - 20:30 uur	 REFLEX,	Utrechtse	rapper	

20.40 - 21.25 uur	 Jermain	Bridgewater	 
 en band 

20.35 - 21.50 uur SMMU Houseband

21.50 - 22.30 uur Wolvenpleinband

22.30 uur	 Afsluiting


