
 
De Unie der Zorgelozen wordt als sociaal-artistiek 
gezelschap betoelaagd binnen het Vlaamse Kunstendecreet. 
Gezien de besparingen binnen dit decreet krijgt de Unie vanaf 
2015 voor haar dagelijkse werking 7,5 % minder van deze midde-
len. Het voornaamste gevolg hiervan is dat een halftijds medewer-
ker niet kan worden vervangen waardoor de werkdruk voor de 
rest van de ploeg verder stijgt, en dat een nieuwe editie van het 
minifestival Carrousel, dat we in 2014 een eerste keer organiseerden, niet kan doorgaan. 
 
Maar onze zorgen reiken verder dan de eigen stal. 
 
Op maandag 15 december is er een nationale staking. Veel mensen kunnen zich niet vinden in de richting 
waarheen onze samenleving evolueert en willen dit zo laten blijken. 
 
Die dag willen we ook met de Unie der Zorgelozen de roep om een rechtvaardige en warme samenleving 
versterken. Wie zoals ons dagelijks in contact komt met mensen die het minder breed hebben weet dat 
de oplopende discussies over de besparingen en over wie deze moet dragen, wijzen op structurele fouten 
in ons systeem. Dat we op een kruispunt zijn aanbeland waar we best de gezamenlijke weg van de solida-
riteit kiezen, in functie van het voortbestaan van de democratie en haar menselijke instrumenten. 
 
Want de democratie is van ons allen. Ze is een dialoog en geen dictaat. 
Ze is een levendig huis, geen koude en kille kamer. 
De democratie is steeds in evolutie, steeds aan verandering onderhevig, 
maar altijd in functie van haar burgers, haar mensen, 
niet van hun waarde als consument of als producerende entiteit. 
 
De ontmoeting met en de zorg voor iedere mens, los van rang of stand, is wezenlijk onderdeel van onze 
werking. Zoals ook democratische basisprincipes van inspraak, tegenspraak en samenspraak dat zijn. Van 
daaruit roepen we op om samen een ander en beter algemeen belang na te streven, op maat van iedere 
mens. 
 
Laat ons de dialoog terug opeisen. Tussen ja en nee ligt gans de wereld open. 
Aan wij allen om er een warme invulling voor te vinden. 
 
De ploeg van de Unie. 
 

 
 
Daarom doet de Unie mee met het initiatief van Hart boven Hard, dat op 15 december de 
Leiebrug wil omdopen tot Pont du Coeur. Afspraak om 11u op de Graanmarkt (op de hoek van de 
Grote Markt, aan de voet van het voormalig postgebouw), met een lege portemonnee bij de hand. 
 

Aansluitend organiseren we om 12u30 samen met Vormingplus en in samenwerking met Buda op het 
Sint-Maartenskerkhof (dat is naast de Sint-Maartenskerk, waar Café Rouge is) de Langste Dialoogtafel. 
We nodigen je uit om samen met politici uit de diverse partijen, beleidsvoerders en opposanten, werkge-
vers en werknemers plaats te nemen aan tafel. Geen podia, micro’s en slogans dit keer, maar gesprekken 
van mens tot mens. Wij zorgen voor de soep, en samen zorgen we voor de dialoog. Doe mee! 


