
Titel van de SDG:

1 -  Beëindig armoede overal en in al haar vormen.

Geen armoede

Korte beschrijving van de SDG:

Een op de tien mensen in de wereld leeft met minder dan 2 dollar per dag.
Deze armoede belemmert de toegang tot voedzame voeding, fatsoenlijke huisvesting of
basisvoorzieningen zoals water, elektriciteit of kleding. Bovendien zorgt armoede voor een gebrek aan
onderwijs en gezondheidszorg en bevordert  het discriminatie omdat armoede deelname aan het
sociale en openbare leven verhindert. Armoede marginaliseert en verhindert mensen in armoede hun
rechten op te eisen.

Actiegebied 1

Actiegebied: Participatie

Vraag 1 (Participatie)

Neem je deel aan activiteiten in de strijd tegen armoede?

1 Nee en ik ben niet geïnteresseerd.

2 Nee, maar ik zou het graag willen.

3 Ja, ik heb een paar keer deelgenomen en zal het opnieuw doen!

4 Ja, ik doe meestal mee en organiseer zelf dergelijke activiteiten.

Feedback:

Er zijn zeker verschillende organisaties in jouw stad of gemeente die zich inzetten voor de strijd tegen
armoede. Zoek eens informatie op over deze organisaties en vraag hoe je zou kunnen deelnemen aan hun
activiteiten.

Vraag 2 (Participatie)

Welk percentage van jouw posts op social media toont sociaal activisme of bevat elementen van
armoedebestrijding?

1 Tussen 0 en 25 %

2 Tussen 25 en 50 %
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3 Tussen 50 en 75 %

4 Tussen 75 en 100 %

Feedback:

Social media zijn een krachtig communicatiemiddel. Via social media kunnen we laten zien hoe het er aan
toe gaat op andere plaatsen in de wereld, kunnen we onrecht veroordelen en bewustmakingscampagnes
organiseren. Probeer je social media te gebruiken om armoede te bestrijden.

Vraag 3 (Participatie)

Doe je vrijwilligerswerk?

1 Nee, nooit.

2 Ik heb in het verleden vrijwilligerswerk gedaan.

3 Soms.

4 Vaak.

Feedback:

Vrijwilligerswerk is een bijzondere manier om je te integreren in een gemeenschap. Je kan een deel van je
tijd, energie en ideeën inzetten voor acties in verband met milieu en klimaat of voor sociale acties met
kinderen, jongeren, ouderen of kansengroepen. Je kan ook deelnemen aan interessant internationaal
vrijwilligerswerk.

Template for App questions V2.0 27.05.2020



Actiegebied 2

Actiegebied: Bewuste consumptie

Vraag 1 ( Bewuste consumptie)

Hoe belangrijk is de plaats van herkomst van een product voor jou, wanneer je iets wil kopen? Hoe
beïnvloedt het jouw winkelgedrag?  Duid aan hoe belangrijk de plaats van herkomst van een product is als
je iets aankoopt. 1 betekent: de plaats van herkomst is helemaal niet belangrijk en 4: de plaats van
herkomst is het belangrijkste.

1 1

2 2

3 3

4 4

Feedback:

We nodigen je uit om, naast prijs en kwaliteit, ook over andere criteria na te denken als je iets aankoopt.
Bijvoorbeeld: Waar werd dit product geproduceerd? Onder welke voorwaarden? Wie heeft er baat bij
mijn aankoop? Hoe vaak zal ik het gebruiken? Heb ik het nodig? Hoeveel soortgelijke dingen heb ik al?

Vraag 2 ( Bewuste consumptie)

Als er iets kapot gaat (smartphone, kleding, enz.), probeer je het dan te (laten) repareren?

1 Nooit.

2 Ik heb in het verleden artikelen gerepareerd.

3 Soms.

4 Vaak.

Feedback:

De levensduur van dingen verlengen is een van de meest efficiënte manieren om duurzaamheid te
bevorderen. Op die manier bespaar je natuurlijke- en energiebronnen en verminder je afval en de
productie van broeikasgassen. Wees origineel en zoek naar nieuwe functies voor objecten waarvan je
denkt dat ze niet meer bruikbaar zijn.

Vraag 3 (Bewuste  consumptie)

Maak je gebruik van alternatieve consumptievormen zoals lenen, collectief kopen, tweedehands, ruilen,
schenken enz.?

1 Nooit.

2 Soms.

3 Vaak.

Template for App questions V2.0 27.05.2020



4 Altijd.

Feedback:

Thuis heb je ongetwijfeld veel dingen die je niet gebruikt. Er zijn ook mensen om je heen, misschien
dichterbij dan je denkt, die dingen hebben waar je naar op zoek bent. Regel uitwisselingen in je buurt of
met je familie en vrienden en zoek op tweedehandswebsites. Verleng de levensduur van voorwerpen!

Actiegebied 3

Actiegebied: Burgerzin

Vraag 1 (Burgerzin)

Wat doe je meestal als je iemand om geld of eten ziet bedelen?

1 Ik loop er voorbij zonder op die persoon te letten.

2 Ik denk, “waarom?”.

3 Ik geef de persoon geld om iets te kopen.

4 Ik vraag die persoon wat hij/zij nodig heeft, ik koop iets en geef dit aan de persoon in kwestie.

Feedbackvraag:

Eenzaamheid en marginalisatie zijn een van de ergste bijwerkingen van armoede. Elke persoon die je op
straat ziet bedelen, zal je dankbaar zijn voor je glimlach en een paar minuten van je aandacht.  Je kan ook
organisaties helpen die met deze groepen werken.

Vraag 2 (Burgerzin)

Draag je zorg voor het openbaar domein (klaslokalen, pleinen, banken, liften, enz.), bijvoorbeeld door
geen schade toe te brengen aan het openbaar domein.

1 Nee, dit interesseert me helemaal niet.

2 Ik let op, maar niets meer.

3 Ik doe niets dat schade toebrengt aan het openbaar domein.

4 Ik zorg goed voor het openbaar domein en ik probeer ervoor te zorgen dat anderen hetzelfde
doen.

Feedback:

Publieke goederen zijn van iedereen. Dit betekent dat het wordt onderhouden door iedereen en dat het
ook voor iedereen van dienst is. Respecteren wat we delen is een mooi gebaar van burgerzin en
duurzaamheid voor je omgeving.

Vraag 3 (Burgerzin)
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Wanneer je betaalt voor een dienst en je hebt de mogelijkheid om te kiezen, heb je dan de neiging om
zonder btw te betalen om geld te besparen?

1 Altijd wanneer ik kan

2 Vaak, het is handig

3 Ik probeer het te vermijden

4 Nooit

Feedback:

Weet je wat btw is? Weet je hoe belastinggeld wordt geïnvesteerd? Dankzij btw en andere belastingen
kunnen we, dankzij ieders bijdrage, onze gezondheidszorg, ons onderwijssysteem, wegen, stedelijke
infrastructuur enz. onderhouden.
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