
WANDELZOEKTOCHT: INLEIDING 

Deze wandelzoektocht wordt georganiseerd in het kader van 50 jaar Centrum Kauwenberg en 

ter kennismaking met USAB, de Universitaire Stichting voor Armoedebestrijding.  

USAB wil de armoedeproblematiek bespreekbaar maken. We proberen vooral de studenten en 

het personeel te sensibiliseren om mee te denken hoe armoede effectief kan voorkomen 

worden. We werken rond 3 invalsluiken: een huisvestingsluik, een academisch luik en een 

vrijwilligersluik.  

Wat het huisvestingsluik betreft, verhuren we in de buurt van de stadscampus enkele 

woningen aan mensen die het financieel moeilijk hebben. In het academisch luik is het 

Jaarboek Armoede en Sociale Uitsluiting een vaste waarde. We brengen onderzoekers en 

werkveld samen, bijvoorbeeld tijdens onze netwerkevents. We organiseren om de twee jaar 

een scriptieprijs voor masterstudenten en brengen academici vanuit verschillende faculteiten 

samen rond armoedeonderzoek. Het vrijwilligersluik richt zich vooral op studenten: met een 

‘sociale stage’, kunnen zij bijvoorbeeld vrijwilligerswerk doen bij armoedeorganisaties. Meer 

uitleg vind je op www.usab.be. 

Centrum Kauwenberg is een vereniging waar armen het woord nemen. Sinds 1972 brengt de 

werking mensen in armoede en andere mensen samen, zowel kinderen als volwassenen. Zo 

draagt ze bij tot de bestrijding van armoede vanuit de ervaring van de mensen zelf. De werking 

is er op gericht mensen mondiger en sterker te maken en hen te betrekken in het verenigings- 

en culturele leven. Centrum Kauwenberg probeert armoede kenbaar te maken en 

maatschappelijke structuren te veranderen. De kinderwerking heeft tot doel de kinderen en 

jongeren van arme gezinnen de kans te geven om in groepsverband hun eigen mogelijkheden 

te ontdekken en te ontplooien om zo een positieve identiteit te ontwikkelen. Meer info vind je 

op www.centrumkauwenberg.be.  

De wandelzoektocht situeert zich rond de Stadscampus. De stad kende doorheen de 

geschiedenis heel wat armoede, maar voorzag ook in armoedebestrijding door hulp te bieden. 

In dit stadsgedeelte ontdekken we ontzettend veel overblijfselen van deze ondersteuning, 

maar vinden we ook vandaag nog vele verenigingen die steun geven aan mensen in armoede. 

Centrum Kauwenberg is er daar één van. De meeste vragen hebben dan ook een link met 

armoede. 

Heel wat verenigingen die strijden tegen armoede krijgen te maken met een schending van de 

mensrechten. We hebben bij het opstellen van de zoektocht de universele rechten van de 

mens in het achterhoofd gehouden, zoals het recht op arbeid en eerlijk loon, ontspanning, 

vereniging, maatschappelijke zekerheid, onderwijs,... Een aantal van deze rechten zit vervat in 

artikel 23 van de Belgische grondwet, de zogenaamde ‘sociale grondrechten’.  

De sociale grondrechten in de Belgische grondwet: 

Ieder heeft het recht een menswaardig leven te leiden. 

Daartoe waarborgen de wet, het decreet of de in artikel 134 bedoelde regel, rekening 
houdend met de overeenkomstige plichten, de economische, sociale en culturele rech-
ten, waarvan ze de voorwaarden voor de uitoefening bepalen. 

http://www.usab.be/
http://www.centrumkauwenberg.be/


Die rechten omvatten inzonderheid : 

1° het recht op arbeid en op de vrije keuze van beroepsarbeid in het raam van een al-
gemeen werkgelegenheidsbeleid dat onder meer gericht is op het waarborgen van 
een zo hoog en stabiel mogelijk werkgelegenheidspeil, het recht op billijke arbeids-
voorwaarden en een billijke beloning, alsmede het recht op informatie, overleg en col-
lectief onderhandelen; 

2° het recht op sociale zekerheid, bescherming van de gezondheid en sociale, genees-
kundige en juridische bijstand; 

3° het recht op een behoorlijke huisvesting; 

4° het recht op de bescherming van een gezond leefmilieu; 

5° het recht op culturele en maatschappelijke ontplooiing; 

6° het recht op gezinsbijslagen. 

 

Geniet van de zoektocht en hopelijk leer je dit deel van de stad Antwerpen en de omgeving  

van je eigen campus of die van je collega’s weer wat beter kennen. 

 

DEELNAME AAN DE ZOEKTOCHT 

Iedere student, personeelslid of buitenstaander die dit wenst, kan deelnemen aan de zoektocht 

georganiseerd naar aanleiding van 50 jaar Centrum Kauwenberg en ter kennismaking met de 

Universitaire Stichting voor Armoedebestrijding. 

 

Prijzen:  

1.  Bon van 200 euro van Global Travels 

2. Een etentje voor 2 personen (aperitief, lunch en drank) voor 2 personen in de 

Universiteitsclub 

3.  Een smartphone t.w.v. 109 euro (zonder simkaart) 

4.  Onder de overige deelnemers verloten we: handdoeken van Olivier Strelli (4 in totaal), een 

reisstekker (3 in totaal), een strandlaken (10 in totaal), een bestekset (2 in totaal), een 

rugzak, een plakbandhouder, een lunchbox. 

 

Verkoopprijs: gratis. 

Deze zoektocht wordt gratis georganiseerd, maar wie wenst kan Centrum Kauwenberg steunen. 

Naast de inzet van talrijke vrijwilligers heeft Centrum Kauwenberg ook giften nodig om haar werking 
mogelijk te maken. Elke gift, hoe klein of hoe groot ook, is meer dan welkom. Je kan rechtstreeks een 
gift storten op rekening BE32 7895 4899 9002 van Centrum Kauwenberg vzw. 



Wil je een fiscaal attest (gift van meer dan 40 euro) dan kan dat via rekening BE86 8939 4407 0450 
van het Netwerk tegen armoede vzw te 1030 Schaarbeek, met vermelding “projectnummer 101” 
Centrum Kauwenberg. 

WEDSTRIJDREGLEMENT 

1. Om deel te nemen aan de wedstrijd moet je de zoektocht afleggen tussen 17 oktober 

2022 en 25 januari 2023. 

2. Alle gegevens vind je op de website van www.usab.be onder het item “Nieuws: 

wandelzoektocht”  

3. De wegbeschrijving, de vragen en een klad antwoordformulier kan je in PDF downloaden 

op je GSM of tablet en/of afdrukken. 

4. Het elektronisch antwoordformulier, dat je ook op de website van USAB vindt, dient ten 

laatste op 25 januari 2023 te worden doorgestuurd. 

5. Over de wandelzoektocht wordt geen briefwisseling gevoerd. 

6. De antwoorden en de uitslag van de wedstrijd worden kenbaar gemaakt op onze website 

www.usab.be vanaf 9 februari 2023. Op woensdagavond 8 februari 2023 om 19 uur in het 

“Agora Caffee” (Grote Kauwenberg 2, 2000 Antwerpen) worden de prijzen uitgereikt. Het 

is belangrijk een e-mailadres in te vullen op je antwoordformulier om een uitnodiging te 

ontvangen. 

7. De antwoorden zoals ze door de organisatie worden opgegeven zijn onbetwistbaar. Ook 

de uitslag kan niet worden aangevochten. 

8. Bij een gelijk aantal juiste antwoorden is de schiftingsvraag doorslaggevend. In geval van 

ex aequo beslist de onschuldige hand van de rector, voorzitter van de Raad van Bestuur 

van USAB. 

9. De prijzen worden aan de winnaars overhandigd mits voorlegging van een geldige 

identiteitskaart. 

 

NUTTIGE TIPS 

De zoektocht start aan Prinsstraat 13 en loopt vooral langs rustige straten rond de 

stadscampus. Hou je aan de verkeersregels en loop op het voetpad. 

De meeste antwoorden zijn op de weg of in het straatbeeld te vinden. Echte strikvragen zitten 

er niet tussen, maar je moet vooral goed kijken om het antwoord te vinden. Er is 1 vraag die je 

niet in het straatbeeld vindt, maar waarvoor je naar de website van Universiteit Antwerpen 

kan surfen. 

Het is aangewezen de weg exact te volgen. Het neemt ongeveer 2 à 3 uur van je tijd in beslag 

om de zoektocht op te lossen en het leidt je langs onbekende plekjes die met armoede te 

maken hebben. 

Vul het antwoordformulier in, noteer je antwoorden en schrijf de tekst zoals je hem hebt 

gevonden. 

 

http://www.usab.be/
http://nl.wikipedia.org/wiki/Borinage

