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Europa voor jongeren 
“De politiek, Europa ?
Meestal snappen we er niets 
van.” Dit zeggen jongeren 
met armoede-ervaring. En 
ook: “Wat heeft het voor 
zin om te gaan stemmen als 
er toch niets verandert?”

Niet alleen voor jongeren is de 
Europese Unie moeilijk te vat-
ten. In een Volksuniversiteit ge-
wijd aan Europa bleek het ook 
voor hun ouders een ver en vaag
begrip.

Maar jongeren hebben de toe-
komst voor zich, een toekomst 
waarin de Europese Unie wel-
licht nog belangrijker wordt.  In 
dit Europees jaar van de Bestrij-
ding van Armoede en Uitsluiting  
organiseert ATD Vierde Wereld 
dan ook vooral acties en ontmoe-
tingen met jongeren. Die zullen 
uitmonden in een manifestatie in 
Brussel op 17 oktober, Wereld-
dag van Verzet tegen Extreme 
Armoede. Dan presenteren jon-
geren uit verschillende landen 
een gezamenlijke boodschap. De 
grondgedachte is er al: wij zien 
Europa en willen door Europa ge-

zien worden. 
Op het offi ciële feest rond de 
30ste verjaardag van de Europese 
Gemeenschap*   sprak Joseph 
Wresinski, stichter van de Inter-
nationale Beweging ATD Vierde 
Wereld,  tot de aanwezige poli-
tici en gasten deze woorden: 

“Vrienden, aan ieder van jullie, 
hier aanwezig, leg ik deze vraag 

voor: Bouw ik echt aan een Eu-
ropa voor iedereen ? Draagt wat 
ik doe, wat ik zeg, wat ik voorstel, 
bij tot de verwezenlijking van een 
Europa waarin de allerarmsten 
eindelijk worden bevrijd ? Draagt 
het bij tot de verwezenlijking van 
een Europa van de Rechten van 
de Mens ?”

* Brussel, 30 juni 1987.

Jongeren uit verschillende landen zijn sinds  vorig jaar bezig om voor 2010 
een ‘boodschap aan Europa’ te formuleren. Foto: François Phliponeau, ATD 
Vierde Wereld. 

In dit nummer besteden we 4 pagina’s aan
acties van ATD Vierde Wereld in Europa



Onlangs belde ik beroepshalve 
een gerechtsdeurwaarder. Ik had 
uitleg nodig om de juiste infor-
matie te kunnen doorgeven aan 
de mensen die me daarom vroe-
gen. De brief die ze ontvangen 
hadden was verwarrend. Neder-
lands is bovendien niet hun moe-
dertaal. De vader dacht dat alles 
wel in orde zou zijn want maan-
delijks betaalde hij een bedrag af 
aan deze deurwaarder.

De deurwaarder gaf me niet veel 
kans om vragen te stellen. Ik 
sprak de naam van de vader uit 
en kreeg een resem van verwij-
ten naar mijn hoofd geslingerd. 
Het kwam er op neer dat ik be-
schaamd moest zijn om zo’n stuk 
onbenul te willen ondersteunen. 
Waarom had die man trouwens 
mijn hulp nodig?

De persoon aan de andere kant 
van de lijn sprak duidelijk vanuit 
een negatieve herinnering. Het 
ging om een ambulance die niet 
betaald was. De deurwaarder 
had heel wat zoekwerk moeten 
verrichten want het gezin was 
verhuisd. Eens hun nieuwe adres 
op het spoor bleek er geen geld 
te zijn om deze schuld te veref-
fenen: wat een arrogantie! Dat 
kinderen bij zo’n vader mochten 
blijven wonen leek hem hele-
maal een schande!

Naïef 
Ik probeerde de persoon aan de 
andere kant van de lijn tot rede 
te brengen en toonde begrip voor 
het soms moeilijke werk van 
deurwaarders. Maar ik vertelde 
ook over mijn positieve ervarin-
gen met het gezin, over de good-
will van de vader, over de inspan-
ningen van het hele gezin om 
ondanks alle tegenslagen toch 
vooruit te komen. Mijn verhaal 
kreeg geen gehoor, ik ben na-

ief om te willen geloven in zulk 
soort mensen…

Met wat geduld en incassering 
van de negatieve geladenheid, 
slaagde ik er toch in om een 
bruikbaar antwoord te krijgen 
waarmee het gezin wel verder 
kon...

Twee werelden
Op zo’n moment besef ik steeds 
opnieuw hoe moeilijk het is om 
twee totaal verschillende leef-
werelden met elkaar te rijmen, 
werelden die bijna gedoemd zijn 
om elkaar niet te begrijpen. Toch 
is het heel belangrijk om te blij-
ven streven naar een opening in 
de communicatie want dan pas 
kan er gezocht worden naar een 

haalbare oplossing.

Kennis over het leven in armoe-
de, altijd weer zoeken naar de 
sporen die onze ogen openen 
over hoe mensen in armoede 
continu strijd leveren om een 
plaatsje te veroveren in onze har-
de samenleving, dat is voor mij 
heel belangrijk. In de hulpverle-
ning probeer ik medestander te 
blijven. Mijn energie haal ik uit 
de uitwisseling met andere me-
destanders en uit wat ik leerde 
van de mensen in armoede die ik 
mocht ontmoeten. 

Kristine, medestander 

Tekening: Steven Gryspeerdt. 

Als armoede je raakt 
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Aan een toekomst werken met 
veel minder armoede en uitslui-
ting kan alleen als jongeren een 
hoofdrol spelen in dit proces. De 
acties van de Internationale Be-
weging ATD Vierde Wereld zijn 
in Europa dit jaar daarom speci-
aal op hen gericht. 

Begin januari kwamen we met 
een dertigtal jongeren uit ver-
schillende Europese landen bij-
een in Champeaux ten zuiden 
van Parijs. We willen samen een 
Jongerendynamiek creëren in dit 
Europees Jaar tegen armoede en 
sociale uitsluiting, om die daarna 
verder uit te bouwen. Inmiddels 
kozen we ook een naam die in 
zoveel mogelijk talen goed valt: 
Djynamo. 

Energie 
We vertrokken vanuit Brussel met 
zes Franstalige en Nederlandsta-
lige jongeren betrokken bij ATD 
Vierde Wereld, de besneeuwde 
wegen op. Nieuwsgierig naar wat 
het weekend brengen zou, was er 
al volop energie aanwezig.
De verschillende groepen uit 
Frankrijk(afkomstig van de Jura, 
Elzas, Bretagne, Rijsel en Val 
d’Oise), Zwitserland, Duitsland, 
Polen en uiteraard België wis-
selden de moeilijkheden, maar 
ook de hoop, uit waarmee ieder 
in zijn eigen omgeving gecon-
fronteerd wordt in de strijd tegen 
armoede.

Manifestatie 17 oktober
De ‘Jongerendynamiek’ ging al in 
2009 van start en de grote lijnen 
zijn inmiddels getrokken. In lan-
delijke en Europese bijeenkom-
sten wordt een grote ontmoeting 
voorbereid. Van 17 tot 21 juli 
worden in Jambville, Frankrijk 

zo’n 500 jongvolwassenen ver-
wacht. De nationale ontmoeting 
in België is op zaterdag 12 juni in 
het Huis van de Kennis in Brus-
sel. 

Enquête << Hallo ? Europa ? >>
Ondertussen zijn in veel landen 
jongeren op stap met de enquête 
<< Hallo ? Europa ? >>. De en-
quête is vooral een middel om 
andere jongeren te ontmoeten en 
te betrekken bij de projecten. 
Op 17 Oktober, Werelddag van 
Verzet tegen Extreme Armoede, 
wordt op creatieve wijze een 
boodschap geformuleerd en ge-
presenteerd. Dat gebeurt tijdens 
een manifestatie bij de Gedenk-
steen voor Slachtoffers van Ar-
moede bij het Europees Parle-
ment in Brussel. Jongeren uit 
Polen zijn van plan om met de 
fiets te komen.We reserveerden 
alvast de nodige kamers in een 
jeugdherberg. 

Nieuws over de Jongerendyna-
miek plaatsen we op de speciale 
website www.dynamiquejeunes.

atd-quartmonde.org  (ook te  
vinden via www.atd-vierdewe-
reld.be). Belangstelling om aan te 
sluiten? Neem contact op met het 
secretariaat en vraag naar Karen, 
Katia, Jos of Marie. 

Marie Fallon-Kund (24), vrijwilligster 
bij ATD Vierde Wereld Vlaanderen

Laat ook jouw stem horen door de 
enquête “Hallo? Europa?” in te vul-
len die te vinden is op http://www.
atd-vierdewereld.be/Enquete.html.

Dit zijn de vragen: 
1. Weet je een voorbeeld van 
 een onrechtvaardige situatie 
  waarvan je getuige of slacht- 
 offer was ?
2. Ken je een situatie waarin jij 
 of  iemand ander zich 
 solidair toonde  ?
3. Als je een dag op stap mag 
 met bijvoorbeeld een burge- 
 meester of minister, wat laat 
 je haar of hem dan zien ? 
 Wat zou je willen zeggen ? 
4. Wat wens je voor jouw toe- 
 komst ? Wat is jouw droom 
 voor de jongeren van Europa ?

Djynamo 
Jongeren samen tegen armoede

Jongeren uit  verschillende landen, ook uit België, verzamelden zich in janu-
ari in Champeaux, Frankrijk om plannen te maken voor het Europees Jaar van 
de Bestrijding van Armoede en Sociale Uitsluiting.
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Duitsland 

“In München brengt het ‘Basisfo-
rum Vierte Welt’ mensen met ver-
schillende sociale achtergronden 
in dialoog bijeen. De deelnemers 
leren over armoede en uitsluiting 
vanuit het gezichtspunt van de 
mensen die hier zelf mee te ma-
ken hebben”, zegt volontair Stef-
fen Köhnlein. 
Hoe is het om armoede en soci-
ale uitsluiting te ervaren? De ken-
nis van mensen in armoede over 
sociale samenhang en het ver-
band tussen armoede en geweld 
zijn belangrijke thema’s dit jaar. 
Op 17 Oktober is er een publiek 
evenement.

In Berlijn levert ‘het Parlement 
van de Mensheid’ een bijdrage 
aan het werk van het officiële 
parlement. Mensen in armoede 
discussiëren tweemaandelijks 
over verschillende onderwerpen. 
Ontmoetings- en vormingscen-
trum Haus Neudorf in de deel-
staat Saksen-Anhalt doet mee 
aan  Innovatie 2010 met Polen 
(zie daar) en Frankrijk. Studenten 
maatschappelijke werk zoeken 
naar vernieuwende manieren om 
hun werk te doen. Andere jonge-
ren uit Duitsland doen mee aan 
de internationale ontmoetingen. 

Verenigd Koninkrijk

‘De Rollen die Wij Spelen’, een 
fototentoonstelling gerealiseerd 
in samenwerking met de Londen-
se kunstenares Eva Sajovic, pro-
beert de waardevolle bijdragen 
aan de maatschappij te tonen van 
mensen met een heel laag inko-
men. Ze kunnen hun verhaal ver-

tellen en op die manier worden 
stereotypen ontkracht. 
“We hopen hiermee enkele oor-
zaken van sociale uitsluiting in 
het Verenigd Koninkrijk aan te 
pakken en ook het publiek meer 
bekend te maken met de realiteit 
van het dagelijks leven van de 
armste mensen”, laat Dann Ken-
ningham weten vanuit Londen. 

In het Gezinshuis Frimhurst bui-
ten de stad, in Surrey,  hebben 
gezinnen gelegenheid om zich 
te ontspannen, vriendschappen 
op te bouwen en aan vorming te 
doen.

Ierland

‘We willen kinderen, jongeren en 
volwassen die in achtergestelde 
gemeenschappen wonen en hun 
medestanders, ontmoeten en de 
kans bieden hun stem te laten 
horen. Zodat zij kunnen vertellen 
over de gevolgen van armoede 
op hun leven, maar ook kunnen 

In 12 Europese landen 

getuigen van de vele vormen van 
verzet en solidariteit die er zijn.’ 
Dat vertelt Françoise Barbier van 
het team in Dublin. 

“De film ‘Ga met ons mee: Laten 
we samen zorgen voor een betere 
wereld’  is het uitgangspunt voor 
onze ontmoetingen met basis-
schoolkinderen. Het is een film 
uit 2009 van Tapori, de interna-
tionale kinderbeweging van ATD 
Vierde Wereld
Voor jongeren is er  de enquête 
<< Hallo ? Europa ? >>. Som-
mige jongeren doen mee aan de 
internationale ontmoetingen, an-

deren komen samen in Dublin. 
We maken geluidsopnamen van 
verhalen van volwassenen die 
in armoede leven. De opnamen 
worden gedeeld met mensen el-
ders in Europa, die op hun beurt 
getuigenissen naar Ierland stu-
ren. Enkele getuigenissen worden 
op 17 Oktober voorgedragen bij 
de Gedenksteen voor Slachtoffers 

Wist u dat ATD Vierde Wereld in 12 landen in Europa actief is? Acties van verschillende aard zijn er in 
België, Duitsland, Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Polen, Portu-
gal, Spanje en Zwitserland. De jongerendynamiek ‘Djynamo’ loopt dit jaar in de meeste landen als een 
rode draad door de activiteiten heen. In deze editie zoomen we alvast in op 6 landen. 

Een gezinsdag op ontmoetingscentrum ‘t Zwervel in Nederland. 
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van Armoede en zullen te horen 
zijn in een nationale radio-uit-
zending. De verhalen verschij-
nen ook in drukvorm.”

Luxemburg

“We onderzoeken wat er van-
daag de dag leeft onder jonge-
ren in achtergestelde milieus: we 
zoeken hen op  en verzamelen 
hun getuigenissen. We hopen op 
deze manier nieuwe contacten 
te leggen en nieuwe thema’s te 
ontdekken om mee aan de slag te 
gaan”, weet Christiane Giovan-
noni.

“In Luxemburg is het Vierde We-
reld Cultuurhuis de plaats waar 
de Volksuniversiteit bijeen komt, 
waar creatieve ateliers plaatsvin-
den en van waaruit culturele uit-
stappen en gezinsdagen worden 
georganiseerd. In 2010 en 2011 
vieren we ook dat het Cultuur-
huis 20 jaar bestaat en dat ATD 
Vierde Wereld 30 jaar actief is 
in Luxemburg. Daarom gaan we 
op zoek naar de families die een 
belangrijke rol speelden in de 
verschillende activiteiten en ge-
beurtenissen.” 

Nederland

“Tijdens drie forumdagen willen 
wij informatie uitwisselen over 
de manier waarop alle jongeren 
hun ambities kunnen realiseren”, 
vertelt Christine Behain. 

“Voor iedereen geldt de op-
dracht: degene die nog niet naar 
een bijeenkomst durft te gaan of 
het woord durft te voeren, moti-
veren om deel te nemen aan ons 
gesprek. Op 17 oktober zullen 
wij onder meer in Den Haag en 
Amersfoort, met muziek en thea-
ter onze boodschap uitdragen.

Met onze partners willen we 
meewerken aan armoedevrije 
gemeenten. In 30 plaatsen zal 
een stedenestafette een impuls 

geven met als doel: zicht krijgen 
op alles wat er gebeurt op het 
vlak van armoede(bestrijding). 
De tournee van het theaterstuk 
“Lazarus” (van de Joseph Wres-
inski Cultuur Stichting) biedt op 
verschillende plaatsten gelegen-
heid voor een maatschappelijke 
dialoog.” 

Polen

“Eind 2009 gingen we al van start 
met twee belangrijke initiatieven 
om jongeren te laten deelnemen 
aan het Europees jaar”, meldt ons 
Pierre Klein. “Het project Gene-
ratie 2010 is een oproep aan 
jongeren met totaal verschillen-
de achtergronden: jullie kunnen 
de generatie zijn die een einde 
maakt aan extreme armoede in 
Europa en de wereld. Laten we 
ons verenigen om dit doel te be-
reiken!”

Het project Innovatie 2010 brengt 
50 studenten maatschappelijk 
werk bijeen, die op zoek gaan 
naar inspiratie, ideeën en moed 
om vanuit hun vakgebied op een 
vernieuwende manier aan een 
andere, betere toekomst te wer-
ken, waarin veel minder mensen 
worden uitgesloten.

In Polen staat 2010 ook en vooral 
in het teken van de 200ste ge-
boortedag van de componist Fre-
deric Chopin. Omdat toegang tot 
cultuur en creatieve expressie tot 
de belangrijkste doelen uit de na-
latenschap van Joseph Wresinki 
behoren, organiseert ATD Vierde 
Wereld een project met de naam: 
‘Studie nr. Waardigheid – Chopin 
in het hart van het Europees Jaar 
tegen Armoede en Uitsluiting.’ 
Onder meer worden concerten 
en activiteiten gehouden in zeer 
achtergestelde wijken. Op 17 Ok-
tober – toevallig ook de sterfdag 
van de componist – wordt een 
menselijke ketting gevormd voor 
toegang tot kunst en cultuur.”

Jos Delisse

Vrijwillige
chauffeurs gezocht

Voor de maandelijkse Volks-
universiteit van de Vierde We-
reld zijn we op zoek naar ex-
tra vrijwillige chauffeurs. 
Het is steeds op de vierde 
dinsdag van de maand, afwis-
selend in Antwerpen en Brus-
sel. Ook mensen die eens of 
twee keer per drie maanden 
kunnen rijden, zouden al een 
hele steun betekenen.

Routes (doorgaans heen en 
terug) waarvoor we onder-
steuning zoeken zijn: 
Vanuit Turnhout naar Antwer-
pen; Vanuit Aalst naar Brussel 
en/of Antwerpen; Vanuit Brus-
sel naar Antwerpen.

Aanmelden kan via het Vlaams 
secretariaat. Meer vacatures 
voor vrijwilligers vindt u op 
onze website.

             Bedankt ! 
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Ierland: Noel O’Reilly and Hailuu Net-
sivanwa brengen getuigenissen over hun 
armoede-ervaring op 17 Oktober 2009 
in Dublin.



Europa begint al bij het ontbijt. 
Een pot jam, chocopasta, een 
doos ontbijtgranen, yoghurt of 
melk: op elke verpakking van om 
het even welk voedingsproduct 
staat een heleboel informatie. De 
bedoeling van de etiketteringsre-
gels is de consument goed te in-
formeren, waardoor hij weet wat 
hij koopt, en weet wat hij beter 
niet koopt.
De Europese Unie bepaalt welke 
auto’s in Europa mogen rondrij-
den. Er bestaan heel veel regels 
en voorschriften die te maken 
met de veiligheid van auto’s. De 
laatste jaren gaat de aandacht 
vooral naar de schadelijke stof-
fen die auto’s uitstoten. De regels 
voor nieuwe auto’s worden veel 
strenger. De auto-industrie lob-
byt om de nieuwe regels zo lang 
mogelijk uit te stellen, of om ze 
te verzachten. Milieuorganisaties 
proberen juist het omgekeerde te 
realiseren. (*)

Team in Vierdewereldhuis
Het kan niet anders of Europa 
heeft ook veel invloed op het le-
ven van mensen in armoede.  
Het Vierdewereldhuis in Brussel 
ligt op wandelafstand van en-
kele belangrijke gebouwen van 
de Europese Unie. Op de eerste 
verdieping van het Vierdewereld-
huis in de Victor Jacobslaan is er 
een ‘Europese kamer’. Van hier-
uit probeert een ploeg voeling te 
houden met de Europese instel-
lingen. Streefdoel: dat bij de uit-
bouw van Europa met iedereen 
rekening gehouden wordt en in 
het bijzonder met de zwaksten 
en de minstbedeelden en dat de 
EU van de strijd tegen uitsluiting 
en extreme armoede een topprio-

riteit maakt. 

Kiem
Hoe begin je daaraan? De voorge-
schiedenis begint veertig jaar ge-
leden met Robert Pendville, een 
Europese ambtenaar. Hij heeft 
de armoede in Brussel gezien, 
meerbepaald in Molenbeek waar 
André Modave, volontair van 
ATD Vierde Wereld in een steeg 
woont, tussen andere gezinnen, 
in schrijnende omstandigheden. 
De gouden jaren zestig zijn net 
voorbij. Voor de zes landen van 
de toenmalige Unie is armoede 
een probleem dat opgelost is. 
Robert Pendville brengt het the-
ma binnen in zijn werkmilieu en 
samen met Jacques-René Rabier 
slaagt hij erin Joseph Wresinski 
uit te nodigen. Volontairs van 
ATD kunnen stage lopen in de 
Europese instellingen. Daar ligt 
de kiem van het Europa-team van 
ATD Vierde Wereld.

Europese Volksuniversiteiten
In 1980 wordt in het Europees 
Parlement een Comité Vierde 
Wereld gevormd met parlement-
sleden van diverse landen en par-
tijen. Sindsdien is dit Comité na 
elke Europese verkiezing weer 
opgestart met parlementsleden 
die de armoedebestrijding tot 
hun thema willen maken. Het Eu-
ropa-team van ATD ondersteunt 
dit comité door kennis aan te rei-
ken over leven en verwachtingen 
van mensen in armoede, door 
ontmoetingen te organiseren tus-
sen Europese vertegenwoordigers 
en mensen in armoede, door het 
beantwoorden van vragen en het 
uitwerken van voorstellen. Daar-
bij wordt ook samengewerkt met 

Aankloppen bij Europa
Team ATD Vierde Wereld laat stem armsten horen  
Of je nu in Lotenhulle woont, in Marseille, Ostuni, Inverness, Michelfeld, Toledo of Zakopane, zelfs als 
je nooit je stad of dorp zou verlaten: Europa heeft invloed op je leven.

andere organisaties die strijden 
tegen armoede. Het Europa-team 
organiseert ook Volksuniversitei-
ten waarin onder meer kennis 
en ervaring wordt uitgewisseld 
tussen mensen in armoede en 
Europese verantwoordelijken en 
politici. 

Belofte 
De Europese Unie bestaat van-
daag uit 27 landen. Armoede is 
zichtbaar. 2010 is het Europees 
Jaar van de bestrijding van ar-
moede en uitsluiting. ‘Het is tijd 
dat we ons toeleggen op onze 
belofte van solidariteit, sociale 
gerechtigheid en sociale inclu-
sie’, zo staat het op de officiële 
website van de Europese Unie. 

M.T.  Poppe 
 
(*) beide voorbeelden komen uit: 
‘Hoe Europa ons leven beïnvloedt’ - 
Hendrik Vos en Rob Heirbaut - Stan-
daard Uitgeverij – 2008

Een deel van het Europa-team in 
het Vierdewereldhuis in Brussel
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Elk kind wordt geboren met een 
aanleg om zich te hechten aan 
volwassenen die voor hem zor-
gen. Bijna elke ouder verlangt 
naar een goede band met zijn 
kind. Maar soms verhinderen 
stresserende levensomstandig-
heden zoals armoede of ziekte 
het ontstaan van een veilige ge-
hechtheidsrelatie tussen ouder 
en kind. 

Greet Geenen onderzocht dit. Tij-
dens een kennisvoormiddag eind 
vorig jaar sprak zij hierover in 
het Vierdewereldhuis in Brussel. 
Ze benadrukte het verband tus-
sen gehechtheid in de kindertijd 
en hoe je later in het leven staat. 
Ben je veilig gehecht, dan heb 
je meer kans om vlot met men-
sen om te gaan, een relatie aan 
te gaan. Onveilig gehecht kan tot 
gevolg hebben dat je wat meer 
op afstand blijft, er zijn meer ri-
sico’s op problemen. 

Voor ATD Vierde Wereld is aan-
dacht voor ouders en jonge kinde-
ren altijd al belangrijk geweest.
In het voorjaar kwam het thema 

ook aan bod op een vormingsmo-
ment. Het Inloopteam van Menen 
vertelde toen hoe zij werken met 
moeders en jonge kinderen. In 
Luik startte ATD drie jaar geleden 
mee het project Mamépa. Dit is  
een ontmoetingsplaats waar ou-
ders met hun jonge kinderen op 
vrije basis kunnen binnenlopen.  
Ze kunnen er andere ouders en 
begeleiders ontmoeten en er 
met hun kinderen spelen in een 
aangename en kleurrijke ruimte. 
Daar hebben deze gezinnen zelf 
om gevraagd.

‘Helpende handen’ 
Ook Greet Geenen luisterde. Ze 
ging gedurende lange tijd thuis 
op bezoek bij moeders en jonge 
kinderen tussen 0 en 3 die in 
moeilijke omstandigheden leven. 
Ze heeft veel geleerd en vindt dat 
ook kinderverzorgers, opvoeders, 
jeugdzorgwerkers, studenten en 
docenten, vrijwilligers en andere 
geïnteresseerden daar iets kun-
nen aan hebben. Daarom schreef 
ze een boek dat in juni verschijnt, 
met als titel ‘Helpende handen’.  

Juist, herkenbaar en niet kwetsend 
voor de gezinnen, zo wilde ze het 
boek. Om dat te bewaken waren 
er twee leesgroepen die regelma-
tig samenkwamen om de teksten 
te bespreken. Eén leesgroep be-
stond uit beroepsmensen, de an-
dere groep uit betrokkenen met 
gezinnen en medestanders van 
Kauwenberg, Recht-Op en De 
Doorzetters in Antwerpen.

Al deze betrokkenen zullen op 
11 juni het boek mee voorstel-
len. Mensen in armoede vertel-
len hoe ze aan het boek hebben 
meegewerkt en wat zij belangrijk 
vinden in de zorg voor de klein-

Gehechtheid bij kinderen in armoede 
ste kinderen en hun ouders. Het 
boek beschrijft ook wat hulpver-
leners kunnen doen om ouder en 
kind te steunen. Daarnaast zijn 
er aanbevelingen voor het beleid 
om kwetsbare kinderen en ouders 
van in het prille begin zoveel mo-
gelijk kansen te geven.

Deelnemers zeggen:

‘Het zijn niet alleen wij die onvei-
lig gehecht zijn. Ook in de rijkste 
families komt dat voor. Gehecht-
heid is iets van iedereen!’

‘Hoe je omgaat met je kind, heeft 
te maken met uw eigen verhaal. 
Of ge daarmee speelt of niet. Met 
mij hebben ze nooit gespeeld. Ik 
had ook geen speelgoed. Als ge 
dat zelf niet gekend hebt, gaat ge 
ook niet geneigd zijn om met uw 
kind te gaan spelen’

Het boek wordt voorgesteld in het 
provinciehuis van Antwerpen 
op 11 juni, van 9:00 tot 16:30 
uur. Alle geïnteresseerden zijn 
welkom. Inkom gratis.

Raf Bisschops en
Marie-Thérèse Poppe
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Greet Geenen schreef boek in samenspraak met gezinnen



In Willebroek presenteerde op 19 
maart de tweetalige studiegroep 
“Arbeid, Werkloosheid en 
Sociale Zekerheid”, bestaande 
uit militanten en medestanders, 
haar eindrapport. Onder meer 
onderzochten en bezochten ze 
privé- en overheidsinitiatieven in 
de eigen gemeente (Willebroek, 
Etterbeek, Ukkel, Sambreville) 
en daarbuiten, die als doel 
hebben: het herstellen van de 
maatschappelijke banden voor 
wie van de arbeidsmarkt is 
uitgesloten.
De Waalse, Vlaamse en Brusselse 
leden van de werkgroep die bij 

KALENDER 
VOLKSUNIVERSITEIT VAN DE 
VIERDE WERELD

Plaats van dialoog met mensen 
met armoede-ervaring. Op 
uitnodiging. 
Elke 4e dinsdag van de maand, 
behalve in juli en augustus.   

27 april, Antwerpen
25 mei, Brussel
22 juni, Antwerpen 
 
ONTMOETING JONGEREN  
Zaterdag 12 juni, Nationale 
ontmoeting van jongeren van ATD 
Vierde Wereld in het Huis van de 
Kennis in Brussel ivm Europees 
Jaar tegen Armoede en Uitsluiting. 
Zie artikel in deze editie. 
Belangstelling ? Neem contact op 
met Karen, Marie, Jos of Katia via 
het secretariaat. 
 
GEZINSDAG AAN ZEE 
Zondag 27 juni, voor alle leden 
en (klein)kinderen - Oostende. 
Met o.a voorstellingen van Circus 
Hoechatcha. Helpende handen 
zijn nog welkom! Aanmelden kan 
via ons secretariaat. 

MEDESTANDERSSHELTER 
Elke eerste donderdag van de 
maand van 17u tot 20u. Onze 
deuren en telefoonlijnen staan 
open. Wij zorgen voor soep, als u 
uw picknick meebrengt. 
 
KENNISVOORMIDDAG 
Onder het motto vanuit ervaring 
via inzicht tot inzet verdiepen 
actieve leden zich met een 
gastspreker in een actueel thema. 
Volgende kennisvoormiddag: 
zaterdag 8 mei.  
 
STUDIEDAG 
Dinsdag 18 mei, ‘Kinderen uit 
gezinnen in armoede’ ism de 
Provincie West-Vlaanderen. O.a. 
met gastspreker kinderpsychiater 
Peter Adriaenssens. Gebouw 
RENO, Torhout. 

Vrijdag 11 juni 
‘Helpende handen. Gehechtheid 
bij kwetsbare ouders en kinderen’: 
boekvoorstelling en studiedag. 
Plaats en uur: Provinciehuis 
Antwerpen, van 9u tot 16u30. Zie 
artikel in deze editie. 

ACTUELE INFORMATIE 
zie: www.atd-vierdewereld.be

de feestelijke afsluiting aanwezig 
konden zijn waren het erover 
eens dat deze samenwerking 
soms zwaar, maar zeer verrijkend 
en bemoedigend was. 

Een tweetalige studiegroep bracht 
ervaringen samen over arbeid en sociale 
zekerheid (Enkele leden van de groep 
ontbreken op de foto).

VIERDEWERELDBLAD

Uitgave van de Beweging ATD 
Vierde Wereld
Victor Jacobslaan 12
1040 Brussel
Tel. (02)647 92 25.
Fax (02)640 73 84.
contact@atd-vierdewereld.be 
www.atd-vierdewereld.be

Verantwoordelijk uitgever: 
Régis De Muylder 
Victor Jacobslaan 12, 1040 Brussel 

Lid van de Internationale Beweging 
ATD Vierde Wereld

Voor giften en lidmaatschap kunt u 
storten op rek.nr.: 000-0745336-85. 
Giften van 30 euro of meer per jaar 
zijn aftrekbaar van de belastingen. 
Een fiscaal attest wordt in februari 
afgeleverd. 

ATD Vierde Wereld België is lid 
van de Vereniging voor Ethiek in de 
Fondsenwerving (VEF) en onderte-
kende haar ethische code. Op www.
atd-vierdewereld.be vindt u meer in-
formatie over hoe u ons (financieel) 
kunt steunen. Door lid te worden on-
derschrijft u de basisopties van onze 
Beweging en betekent u een steun in 
onze strijd om een einde te maken 
aan armoede. 

De Internationale Beweging ATD 
Vierde Wereld is een niet-gouver-
nementele organisatie (NGO) voor 
armoedebestrijding. Ze is niet ge-
bonden aan een geloofsovertui-
ging of levensbeschouwing. Het 
belangrijkste doel is: de armoede 
bestrijden met de armsten zelf en 
vanuit hun ervaringen en kennis. 
De acties zijn gericht op de eer-
biediging van ieders waardigheid 
en mensenrechten: een duurzame 
basis voor de uitroeiing van grote 
armoede. Volledige tekst: www.
atd-vierdewereld.be. 
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Studiegroep sluit feestelijk af 


