Laurentius, armoede, de kerken en de stad
Laurentius, de helper voor mensen die geen helper hebben. Symbool voor de uitgestoken hand op het
moment dat alle handen zich van mensen hebben losgemaakt.
Het Laurentiusdiner is een jaarlijks diner georganiseerd door kerken in Rotterdam in samenwerking met
bedrijfsleven, fondsen en anderen. Genodigden zijn mensen die gebruik maken van de voedselbank en
andere mensen wier dagelijks leven door armoede is bepaald. Even voelde ik me een VIP, reageerde een
deelnemer een vorige keer. Armoede is geen noodlot, je kunt er wat aan doen. De 3 sterren maaltijd wordt
uitgeserveerd door vrijwilligers.
Laurentius symposium 2017: Armoede, dat zal mij niet gebeuren!
Parallel aan het diner vindt het Laurentius symposium plaats, dit maal voor de 3e keer. Het thema dit jaar is
‘Armoede, dat zal mij niet gebeuren!’. Het symposium wordt gehouden in het Stadhuis van Rotterdam op 2
oktober, start om 16u en afsluitende borrel om 18u.
Over armoede wordt veel geschreven en gesproken. Veel is bekend over hoe armoede erfelijk kan worden,
hoe mensen in armoede terecht kunnen komen en in kunnen blijven hangen. Door de crisis is een ‘nieuwe’
groep mensen geconfronteerd met armoede.
Mensen die vroeger dachten dat armoede en schulden de ‘eigen schuld’ van mensen waren raakten zo
maar, in eens, zèlf in armoede.
Tijdens dit symposium zoeken we naar een nieuw vertrekpunt over hoe wij als Rotterdamse gemeenschap
kijken naar en denken over armoede.
Het wordt een indringend, interactief en vooral verrassend programma, waarin we kennis opdoen over
armoede en de vooroordelen over armoede.
Gastheer van het symposium is wethouder Hugo de Jonge, input krijgen we van twee experts op dit
onderwerp: Marja Wittenbols en Ron van Leeuwen.
Voorkennis en betrokkenheid op het thema is niet vereist. Wel vereist is een onbevangen openheid en de
moed je twee uur te verdiepen in een onderwerp waar je het liefst zo kort mogelijk bij stil staat.
Zin om erbij te zijn op 2 oktober om 16.00 uur in de Burgerzaal van het gemeentehuis?
Klik dan hier om aan te melden: https://goo.gl/forms/FAjegN45OiiJRvvN2

Het Laurentiusdiner en het symposium worden georganiseerd door het Convent van Kerken in Rotterdam, in
samenwerking met Samen 010, Stichting Mara en betrokken partners uit gemeente, politiek,
maatschappelijke initiatieven en het bedrijfsleven.
Het diner en het symposium worden van harte ondersteund en aanbevolen door burgemeester Aboutaleb,
bisschop van den Hende, hoofdcommissaris van politie Blaauw en het echtpaar Sies, oprichters van de
voedselbank en initiatiefnemers van de Rotterdamse Gaarkeuken.
Deelname aan het symposium is gratis. Inschrijving gebeurt op volgorde van aanmelding. Er zijn 100
plaatsen beschikbaar.

