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"Wat we in de Volksuniversiteit vertellen is niet om te lachen, niet om te wenen,

maar om over na te denken en om er iets aan te doen." (André)

Beste vrienden,

“Een echte en oprechte ontmoeting tussen mensen met een ervaring

van grote armoede en anderen is mogelijk”. 

Dit vertelde André vorig jaar, na een intense voorbereiding met

anderen, op een nationale denk- en doedag over armoede en

uitsluiting. 

André weet waarover hij het heeft: als jongere maakte hij al kennis

met ATD Vierde Wereld. Vandaag, meer dan 20 jaar later, kijkt hij

terug op wat de Volksuniversiteiten van de Vierde Wereld voor hem

en zijn familie betekenen: 

“Tot mijn 21e dacht ik dat het allemaal mijn schuld was dat ik zo moeilijk kon lezen en schrijven. Toen heb ik voor

het eerst aan iemand verteld hoe erg ik had afgezien van de uitsluiting op school. Maar die wimpelde mij gewoon af.

Ik heb toen vijf jaar gezwegen over die zwarte periode van mijn leven. Tot ik op een Volksuniversiteit over onderwijs

kon en durfde zeggen wat ik had beleefd. Daar, temidden van wat vele anderen meemaakten, was mijn ervaring wel

geloofwaardig.” 

Voor de familie van André is er door de jaren heen heel wat gebeurd. Zijn moeder vond haar twee zussen terug. Sinds

ze als kind in een tehuis was geplaatst had ze hen niet meer gezien. Op een volksuniversiteit ontmoette zij ook

opnieuw, na elkaar jarenlang gezocht te hebben, haar zoon Thomas, Andrés broer. Die had zich kort voordien

aangesloten bij een andere groep die de volksuniversiteiten voorbereidde. Hij is nu, in de stad waar hij woont, een

voorvechter voor een menswaardige en betaalbare huisvesting voor iedereen. 

“Als je me vraagt wat die jarenlange deelname aan de volksuniversiteiten voor ons gezin echt heeft betekend, ” zegt

André,” dan is het dat we kunnen samenkomen zonder elkaar te verwijten wat de miserie ons heeft aangedaan. Want

als je gezin lange tijd uit elkaar werd getrokken, heb je tijd nodig om iedereen weer een plaats te geven in je leven.” 

En hij voegt eraan toe: “Ik durf vandaag in het dorp ook zeggen dat mijn moeder diegene is die jarenlang met een

scheldnaam werd achternageroepen. En dat ik niet beschaamd ben haar zoon te zijn.”

Dank zij uw financiële steun kan ATD Vierde Wereld gezinnen die net als de familie van André in grote armoede

leven, opzoeken en samenbrengen, om met hen de dialoog aan te gaan tussen mensen van alle milieus. Naar een echt

rechtvaardige en menswaardige samenleving toe. 

Bij voorbaat dank voor uw vertrouwen en steun,

 Régis De Muylder, voor het nationaal team

 Een Volksuniversiteit dit jaar in een auditorium 

van de Universiteit Antwerpen. 



 “Wij zijn verplicht ons te verenigen om de rechten van de mens te doen eerbiedigen”

De eersten die over grote armoede iets te zeggen

hebben zijn de mensen die de armoede aan den lijve

ondervinden. Dat vond Joseph Wresinki, de stichter van

ATD Vierde Wereld. In 1972 start hij in Parijs

wekelijkse 'dialogen met de Vierde Wereld'. In 1982

krijgt deze dynamiek de naam 

‘Volksuniversiteit van de Vierde Wereld’. 

De Volksuniversiteit van de Vierde Wereld, 

een plaats waar:

�  mensen met een ervaring van grote armoede zich verenigen, zich in elkaar herkennen en samen trots zijn

op hun verzet tegen armoede en uitsluiting

�  de armsten tegenover elkaar en anderen uitdrukken wat ze meemaken en waar ze voor opkomen

een dialoog op gang komt met mensen uit andere milieus: het respect voor de rechten 

� en de waardigheid van elke mens staan hierin centraal

�  de deelnemers als ‘militanten’ leren toestappen naar en opkomen voor wie nog volledig uitgesloten leeft

omwille van de armoede. 

Sinds 1982 is er ook in Vlaanderen een Volksuniversiteit van de Vierde Wereld
1

�  Ze brengt mensen met een ervaring van langdurige armoede uit 12 groepen in Vlaanderen en Brussel

samen. De meeste groepen zijn partners van ATD Vierde Wereld en hebben hun eigen werking en

identiteit; enkelen zijn erkend als vereniging waar de armen het woord nemen; 

� Gemiddeld zijn er 55 aanwezigen op de maandelijkse Volksuniversiteiten. Die worden door vele

anderen in de plaatselijke groepen mee voorbereid; 

�  Hun (schriftelijke) voorbereiding dient als basis voor het gesprek op de Volksuniversiteit, die

beurtelings in Brussel en in Antwerpen doorgaat; 

�  De volksuniversiteiten worden volledig uitgeschreven: de kennis die hierbij wordt opgebouwd wordt

ook internationaal samengebracht; 

�  Vaak wordt rond een thema een gast uitgenodigd die vanuit zijn verantwoordelijkheden in de

samenleving met de deelnemers in gesprek gaat; 

�  De Belgische volksuniversiteiten waren één van de cruciale plaatsen van waaruit het in 1995 verschenen

Algemeen Verslag over de Armoede (AVA) werd voorbereid. Nog steeds zijn veel positieve

veranderingen in het armoedebeleid hierop gebaseerd.

Foto: Een beeld van een Volksuniversiteit dit jaar in het Vierde Wereldhuis Brussel. André: “Wanneer je samenkomt met anderen, wanneer je

uit het isolement en de schaamte geraakt, word je bewust. Bewust dat je niet alleen staat. Maar ook bewust van alle dingen die in je leven en in

de samenleving verkeerd gaan. De enige manier om dan de moed niet te verliezen is door mensen en diensten te ontmoeten die realistisch en

rechtuit naast ons gaan staan en met ons gaan zoeken en blijven zoeken.” 

1 De beweging ATD Vierde Wereld is financieel voor een belangrijk deel aangewezen op giften. Vaste, periodieke giften zijn

hierbij erg belangrijk. Een maandelijkse gift van bijvoorbeeld 0,25 % van uw inkomen of van 3, 5, 10, 20 Euro geeft ons de kans

om de nodige tijd en nabijheid te investeren om de allerarmsten te bereiken en met hen duurzaam op weg te gaan. Giften voor een

totaal bedrag vanaf 30 Euro per jaar geven recht op een fiscaal attest. ATD Vierde Wereld België is lid van de Vereniging voor

Ethiek in de Fondsenwerving (VEF) en ondertekende haar ethische code.


