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SOLIDARITEITSQUIZ 
TEST JE KENNIS OVER ARMOEDE EN SOLIDARITEIT 
 

 
Zin in een avondje plezier waarin je nog bijleert ook? Met de solidariteitsquiz krijgt je afdeling een volledig 
uitgewerkte en avondvullende quiz met geluids- en beeldfragmenten. Het uitgebreide draaiboek moet jullie 
probleemloos door de avond leiden zodat iedereen een leuke en interessante avond tegemoet gaat. 

 

 
De solidariteitsquiz is een laagdrempelige formule om informatie te verspreiden over armoede en sociale uitsluiting. 
De klemtoon ligt op ontspanning en amusement met een laagje inhoud. Je mag je verwachten aan een eigentijdse 
quiz met kennisvragen, maar ook met beeld- en geluidsfragmenten en andere proeven. Rode draad in deze quiz is 
het campagnethema solidariteit. 
 
Hier alvast enkele proevertjes: 
Welk woord zoeken we? 

 
 
Om te genieten van vrije tijd heb je vervoer nodig. Mensen in armoede gebruiken het vaakst de bus. Hoeveel kost een 
gewoon ticketje (enkele rit/60 minuten)  wanneer je het op de bus zelf koopt?   

 

 
Een quiz zoals deze is uitermate geschikt om samen te organiseren met en voor andere lokale verenigingen. Niet 
alleen mensen van Welzijnszorg/Welzijnsschakels zullen hier graag bij helpen of deelnemen, andere sociaal-culturele 
verenigingen, jeugdbewegingen en oudercomités zullen maar al te graag een of meerdere ploegen afvaardigen om 
te strijden voor de hoofdprijs en vooral voor de eer. Zoals gezegd is de solidariteitsquiz voor iedere (jong)volwassene 
toegankelijk. 

 

 
De organiserende kwb-afdeling zorgt voor een gepaste zaal, geluid en projectiemiddelen. Denk eveneens aan een 
goede quizmaster en een goed gevulde zaal quizploegen. Ook het afdrukken van de antwoordbladen en het voorzien 
van extra materiaal dat nodig is voor het vlot verloop van de quiz gebeurt door de afdeling. 
De solidariteitsquiz duurt zo’n tweeënhalf à drie uur (inclusief pauze) en kan het ganse jaar door, van 1 januari tot en 
met 31 december 2020, gespeeld worden. Vergeet niet om tijdig het materiaal aan te vragen zodat de nodige 
voorbereidingen kunnen starten. 
 
De quiz met vraag en antwoorden, het draaiboek en de bijhorende beelden en geluidsfragmenten worden jullie via 
het kwb-secretariaat bezorgd. 
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De solidariteitsquiz wordt gratis door Welzijnszorg aangeboden. Eventueel kan de campagne van Welzijnszorg die 
avond gesteund worden met de opbrengst van de drankverkoop en/of een vrije gift, of kan je een andere activiteit in 
het kader van Welzijnszorg plaatsen. 

 

 
① Kies op http://programma.kwbeensgezind.be een van de beschikbare data. 
② Vul ook de contactgegevens in van de persoon die in je afdeling verantwoordelijk is voor deze activiteit. 
③ Het kwb-secretariaat zorgt dat je tijdig over al het materiaal beschikt (PPT, film- en geluidsfragmenten, 
antwoorden, het draaiboek …). 

 
 
 
 

 

 

 

Kwb is dit jaar campagnepartner van Welzijnszorg. In 2019 en 2020 ‘viert’ Welzijnszorg haar 50-jarig bestaan met 
een campagne die focust op solidariteit. We herkennen solidariteit in ons overheidssysteem met herverdeling en 
sociale zekerheid. Maar evenzeer onderstrepen we het belang van de solidariteit van elke dag, van mens tot 
mens. Alle vormen van solidariteit zijn nodig om samen de strijd tegen armoede en sociale uitsluiting aan te 
gaan. En net in die ‘kleine’ solidariteit, mensen samenbrengen, is kwb sterk. De deelnemers een leuke avond 
bezorgen en hen ondertussen iets meegeven over armoede en solidariteit, daar is het ons om te doen. 

 


