Vernieuwend
Als vereniging waar armen het woord nemen werkt Recht-Op volgens de 6
criteria vastgelegd in het armoededecreet12:
1. Armen verenigen zich

Recht-Op kiest er voor om ook de klassieke paden te verlaten. We gaan
niet enkel het gesprek aan maar zoeken zelf ook naar nieuwe aanpak
voor hardleerse problemen die we dan als good practice kunnen
aanbieden aan andere organisaties.

2. Armen het woord geven
3. Werken aan maatschappelijke emancipatie
4. Werken aan maatschappelijke structuren

We hebben ook aandacht voor maatschappelijke evoluties: nieuwe
vragen en problemen, een verandering in de doelgroep.. We houden de
vinger aan de pols als het over de situatie van mensen in armoede gaat.
We gaan hiervoor partnerschappen aan met andere organisaties.

5. Dialoog en vorming
6. Armen blijven zoeken

Met Een Paar Apart leverden we samen met Samenlevingsopbouw
pionierswerk in de inmiddels ruim verspreide Buddy-aanpak.

Verenigingen gebruiken een aantal klassieke methoden om deze criteria te
verwezenlijken: instuif, ontmoeting, groepsactiviteiten, vorming en
sensibilisering, projectwerk dat dialoog met diensten en overheid mogelijk
moet maken…

De pretloketten zijn een antwoord op de moeilijke toegang van mensen in
armoede tot culturele activiteiten. Samen met vrijwilligers uit de
doelgroep leggen we bruggen naar cultuur en vrije tijd.
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Vernieuwend
We startten met een jongerenwerking volgens de principes van de vwawn
op vraag van ouders die bij hun kinderen de gevolgen van uitsluiting
ervaarden en hen kansen op empowerment en een rol in de samenleving
wilden bieden.
We werkten samen met een Marokkaanse vrouwenvereniging om de
aanpak voor structurele armoedebestrijding in hun groep te introduceren en
te ondersteunen.
In het project “Als je hoofd vol zit” gaan we zelf op zoek naar die mensen die
zeer geïsoleerd leven en waarvoor de stap naar een vereniging te groot is.
Via een outreachende aanpak willen we een andere groep mensen in
armoede bereiken.

In onze sociaal-artistieke projecten zoeken we telkens nieuwe wegen om
sensibiliserend te werken naar samenleving,diensten en beleid.
• Volk is een literaire samenwerking met Tom Naegels en Marjorie
Blomme en brengt het levensverhaal van een aantal deelnemers.
•Onze Rijkdom is een koor waar deelnemers uit Recht-Op olv Hans hun
publiek op overtuigende wijze meenemen in de wereld van armoede en
uitsluiting
• In Vechten voor Morgen tonen de jongeren hoe zij vechten voor een
leven met toekomstperspectief
•Een minimum is het stadsgedicht dat werd gemaakt in samenwerking met
stadsdichter Ramsey Nasr. Het prijkt nog steeds op de gevel van het
OCMWgebouw De Boogkeers.

