De Week van Verbondenheid
De Langste Eettafel in de Hasseltse stationsbuurt
Donderdag 6 juni 2019
Verzet je tegen eenzaamheid en schuif mee aan tafel met mensen uit je buurt. Ook beweging.net
Limburg laat deze boodschap klinken tijdens De Week van Verbondenheid van 31 mei tot 9 juni.
Daarom organiseren we De Langste Eettafel: een ontmoetingsplek waar iedereen kan aanschuiven
om ‘s middags z’n boterhammen op te eten. Soep wordt voorzien.
In de Hasseltse stationsbuurt werken en wonen honderden mensen die mekaar dagelijks zien
passeren. Meestal is er geen tijd voor een babbel of een kennismaking. Daar willen we met De
Langste Eettafel verandering in brengen: met dit initiatief willen we het taboe van eenzaamheid
doorbreken en zoeken naar manieren om die eenzaamheid te voorkomen.
We zijn ervan overtuigd dat mensen samenbrengen, aan tafel, zorgt voor een broodnodige babbel en
helpt bij het doorbreken van eenzaamheid. De buurt is vaak het kloppend hart van een samenleving,
want je vindt er vertrouwde gezichten, een helpende hand of een goed gesprek. Door samen met
lokale organisaties en buurtbewoners een Langste Eettafel te organiseren, scheppen we een band en
werken we mee aan een zorgzame buurt. Zo willen wij -de buurtbewoners, de gasten van Café
Anoniem en Halte 24 en de velen die er dagelijks werken- ook tonen dat de stationsbuurt een
aangename plek is.
De Week van Verbondenheid staat dit jaar in het teken van eenzaamheid en armoede, die hand in
hand gaan. Niet durven buitenkomen. Schrik hebben om geld te moeten uitgeven. Geen
bioscoopticket kunnen kopen. Geen geld hebben voor een drankje. Je vrienden niet kunnen
trakteren. Armoede houdt je binnen, terwijl je snakt naar buiten.
Samen met de Bond zonder Naam en Samenlevingsopbouw RIMO neemt beweging.net Limburg het
op voor mensen in de marge. Omdat ook zij het recht hebben om in het middelpunt van deze
samenleving te staan.
Wij nodigen jullie graag uit om op donderdag 6 juni van 12 uur tot 14 uur samen met ons gratis
soep te komen eten in de glazen straat van het Vlaams Administratief Centrum, Koningin
Astridlaan 50, 3500 Hasselt. Boterhammen graag zelf meebrengen!
Meer info: Esther van Thoor, stafmedewerker beweging.net Limburg, 0476 245 306

Met dank aan het Vlaams Huis en de Stad Hasselt.

