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Eyeopener - Boek ‘Brood en Rozen voor iedereen’

Eyeopener

Op 17 oktober was het Werelddag van Verzet tegen Armoede. Ik zet in deze nieuwe 
rubriek ‘eyeopener’ een boek in de schijnwerpers dat je kijk op onze samenleving, 
op armoede en de oorzaken ervan kan veranderen.

‘Brood én rozen voor iedereen’ is een vlot leesbaar boek, dat armoede op een 
verrassend eenvoudige maar niet minder beklijvende manier belicht. De problematiek 
wordt vanuit verschillende invalshoeken benadert. Zowel mensen in armoede als 
vrijwilligers en hulpverleners komen aan het woord. De theoretische kaders, tussenin 
geschetst en/of visueel voorgesteld, worden door ervaringen geconcretiseerd.

Het boekje bundelt getuigenissen, goede voorbeelden, een aantal tips, sprekende 
poëzie, reacties … Het daagt de lezer uit om na te denken over de impact van 
armoede op het leven van mensen, maar ook over de oorzaken van armoede in 
onze welvaartmaatschappij, over vooroordelen, over de dagelijkse realiteit en de 
media.

Wanneer je als hulpverlener, leerkracht, vrijwilliger wil werken met mensen in 
armoede, dan zet dit boekje je op de goede weg. Voor meer info en voor methodie-
ken voor leerkrachten, hulpverleners en vrijwilligers bij het boek, zie www.armoede.
org.

De opbrengst van het boek gaat naar Welzijnsschakels. Dit najaar wordt de voorstel-
ling van het boek op verschillende plaatsen in Vlaanderen gekoppeld aan zang- en 
verteltheater door Mong en Tamara Rosseel van ‘De Vieze Gasten’ met muzikanten 
van ‘De Illustratie’. Auteur Lieven De Pril voert hierbij een spiegelgesprek met Caro 
Bridts, ervaringsdeskundige.

DE PRIL, LIEVEN (2016). Brood én rozen voor iedereen. Uitgeverij Halewijn.

Ken je een steengoede website die je graag aan je collega’s wil voorstellen? 
Las je onlangs een interessant boek dat je kijk op iets deed veranderen? 
Laat het ons weten via hoofdredactie@caleidoscoop.be en dan voorzien 
we een plaats in onze volgende ‘eyeopener’.

Boek ‘Brood en Rozen
                     voor iedereen’
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