ACTIE

DE GROTE PARADE:

NAT EN KOUD AAN DE BUITENKANT,
MAAR MET EEN WARM HART VANBINNEN.
3 GETUIGENISSEN

EEN DELEGATIE VAN 100 MAN STERK
WAREN WE: MANNEN EN VROUWEN,
JONG EN OUD, VOLLEERDE ACTIVISTEN
EN JEUNE PREMIERS.
Vertegenwoordigers van de drie Gentse
armoedeverenigingen, De Zuidpoort,
Sivi vzw en de Beweging van Mensen
met Laag Inkomen en Kinderen en
Samenlevingsopbouw Gent. Samen met meer
dan 200 000 anderen, stapten we op zondag 28
maart mee in De Grote Parade van Hart Boven Hard.

Erik - 54, vrijwilliger bij
het project Community
Land Trust:

10 Hartenwensen kleurden de parade. Wij stapten mee in het
opvallend grote witte blok met als hartenwens: ‘Stop Armoede’.
Ondanks het gure weer, overspoelde een golf van solidariteit Brussel.
Hou http://www.hartbovenhard.be/ in de gaten
voor komende activiteiten.

Voor de eerste keer in mijn
leven stapte ik mee in een
betoging. Eigenlijk spreek
ik me liever niet expliciet
uit, want dat betekent vaak ook iets verliezen. Nu wilde ik wel mee stappen. Ik had het
gevoel meer te missen door aan de kant te
blijven staan. Meestappen vandaag was nat
en koud, maar voor mij wel zeer waardevolle
ervaring. Ik voelde zeer sterk een sfeer van
verbondenheid met de anderen.
Raz - 35, vrijwilliger bij
het project Community
Land Trust:
In 2011 kwam ik van Afghanistan naar België.
Demonstreren betekende
daar gegarandeerd problemen. Ik herinner me een kleine protestmars in Kabul voor meer gelijkheid tussen
man en vrouw. Ik werd met enkele vrienden
gevangen genomen omdat we een spandoek
met opschriften mee brachten. We hadden
het recht niet om in te gaan tegen de overheid en haar wetten. Door vandaag zelf mee
te stappen, begrijp ik de waarde van democratie beter. Mijn zoon van 9 stapt ook mee.
Ik wil hem leren hoe je vreedzaam kan protesteren en dat je als burger rechten hebt.
Zubyde - 63, vrijwilliger
op De Site in het Rabot:
Ik stap vandaag met mijn
vriendinnen mee in de
Grote Parade, omdat het
leven voor ons elke dag
duurder wordt. Het is
niet de eerste keer dat ik mee protesteer en
we zullen dit ook blijven doen.
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