TEKST XXXXX FOTOGRAFIE XXXXXXXXX

HET K.F. HEIN FONDS ZET ZICH IN

TEGEN ARMOEDE
EN EENZAAMHEID
Van 21 september tot en met 1 oktober vindt de Week tegen de Eenzaamheid
plaats en op 7 oktober start de Armoedeweek. De twee thema’s die centraal staan
passen goed binnen de maatschappelijke doelstelling van het K.F. Hein Fonds. In
dit kader werkt het fonds graag mee aan de maatschappelijke activiteiten van
voetbalclub FC Utrecht en de Armoedecoalitie Utrecht.

FC UTRECHT BRENGT
OUDEREN SAMEN

OP NAAR EEN (KANS)
RIJKE TOEKOMST?!
Wist je dat tien procent van de kinderen in armoede
opgroeit? Dat zijn gemiddeld twee à drie kinderen in een
schoolklas. En dat Utrecht naar schatting 9.000 jongeren
met een problematische schuld van gemiddeld 15.000
euro telt?
Armoede onder kinderen en jongeren staat dit jaar
centraal in de Armoedeweek. In het kader daarvan wordt
een reeks van activiteiten in het primair en voortgezet
onderwijs, op bso’s en in buurtcentra georganiseerd.
Van stoepkrijten tot een rapbattle: het programma biedt
voor ieder wat wils. Met activiteiten voor denkers en
doeners, voor wijsneuzen en flierefluiters die zich binnen
of buiten, offline of online afspelen en waarin kennis,
kunsten en kunde met elkaar worden gedeeld. Kortom:
voor peuters, kleuters, pubers en jongvolwassenen valt
er genoeg te doen!
Op 17 oktober, Wereldarmoededag, vindt op Klein
Galgenwaard het slotfestival plaats dat de Armoedecoalitie
Utrecht in samenwerking met FC Utrecht organiseert.
Overdag staan er o.a. voetbalclinics op het programma;
in de avond is het tijd voor vermaak en vertier.

www.armoedecoalitie-utrecht.nl
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Het Ouderenvak van FC Utrecht is een begrip in
Utrecht en omstreken en is voor ouderen van alle
gemakken voorzien: zo is het vak eenvoudig te
betreden en zijn er vrijwilligers aanwezig die de
bezoekers begeleiden in het stadion en voorzien
van koffie of thee.
Afgelopen seizoen gingen spelers, trainers en
medewerkers van de club langs bij ouderen in de
provincie Utrecht om samen met hen een leuke
middag te beleven. In het kader van de Week
tegen de Eenzaamheid bezochten bovendien
trainer Erik ten Hag en spelers Robin van der
Meer en Rick Mulder het Ouderenfonds in
Bunnik, om zo een middag het belpanel van
De Zilverlijn te versterken.
Dit seizoen organiseert FC Utrecht activiteiten
voor senioren om in de harten van mensen uit
de regio te komen.

www.fcutrecht.nl/maatschappelijk

HET K.F.
HEIN
FONDS

Het K.F. Hein Fonds
steunt o.a. sociaalmaatschappelijke
projecten in de provincie Utrecht, maar
ook cliënten van maatschappelijk werk die
tussen wal en schip
vallen. Met de jaarlijkse K.F. Hein
Stimuleringsprijs zet
het fonds organisaties
in het zonnetje die
zich op bijzondere
wijze onderscheiden
in de zorg voor hun
cliënten.

www.kfhein.nl

