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Djynamo! is de naam van 
het project van ATD Vierde 
Wereld waarin Europese 
jongeren samenwerken en 
de krachten bundelen tegen 
armoede en sociale uitslui-
ting.  Samen bouwen zij 
aan een boodschap tegen 
armoede die op 17 oktober 
aan de Gedenksteen voor 
Slachtoffers van Armoede in 
Brussel zal worden getoond. 

Diversiteit
De jongerendynamiek ontleent 
zijn kracht deels aan de diversiteit 
onder de deelnemers. Jongeren 
van verschillende landen en leef-
tijden, met en zonder armoede-

ervaring, slaan de handen in 
elkaar. Erg verrijkend waren ook 
de bijdragen van jonge ouders. 
Enerzijds kijken zij vanuit hun 
ouderrol met veel zorg naar de 
jonge generatie, en anderzijds ma-
ken ze er zelf nog volop deel van 
uit. Ieder draagt vanuit het eigen 
perspectief een stukje bij aan de 
regenboog die het geheel is.

Respect
Treffend is ook het respect en de 
steun die we tijdens dit project 
krijgen van de oudere generaties, 
respect dat trouwens wederzijds 
is. Want de schijnwerpers op 
jongeren richten, betekent immers 
niet dat jongeren er nu alleen voor 
staan. De strijd tegen armoede is 
en blijft een zaak van ons allen!

Steun de jongeren op 17 oktober !

In Jambville (Fr.) kwamen in juli 
meer dan 250 jongeren samen om 
te werken aan de boodschap die 
op 17 oktober in Brussel wordt 
gepresenteerd in woord, beeld, 
dans en muziek. Foto: Vladi Pino 
Amachi / ATD Vierde Wereld.

OPROEP: 
Zondag 17 Oktober 2010, We-
relddag van Verzet tegen Armoe-
de: Kom allemaal naar de Ge-
denksteen voor Slachtoffers van 
Armoede bij het Europees Parle-
ment om de jongeren te steunen 
bij de presentatie van hun bood-
schap! Aanvang 16 uur, zie ook 
artikel en www.atd-vierdewereld.
be.

Groei
Nogal wat jongeren verschenen 
aan de start met het gevoel er 
alleen voor te staan, zonder veel 
vertrouwen in andere mensen. 
Via het project leerden ze echter 
dat je dromen kunt delen en er 
samen voor kunt gaan. We zagen 
jongeren  groeien en openbloeien. 
Gewoonweg fantastisch om zo 
samen op weg te gaan!

Karen Puttemans en Sara Philips 
namens Djynamo! België
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De moed van Grace
Grace woont in Ierland. Ze heeft contact met ATD 
Vierde Wereld in Dublin. Voor een radioprogramma 
in 2009 heeft ze met volontair Françoise Barbier 
een tekst over haar leven voorbereid. Op de dag 
van de opname is zij helaas niet gekomen. Na-
tasha, net als Grace een militante van ATD Vierde 
Wereld, heeft de tekst voor haar gelezen. Op 17 
oktober 2009, Werelddag van Verzet Tegen Armoe-
de, vond Grace wel de moed om haar tekst voor te 
lezen bij de Gedenksteen in Dublin. 

Heerlijke gezinsdag aan zee

De combinatie van de enorme inzet van medestanders en 
vrijwilligers, een goed programma en geweldig weer maakten 
van de Gezinsdag van de bewegingen ATD Vierde Wereld 
België en BMLIK uit Gent een heerlijke dag. Ruim 600 
kinderen, volwassenen en ouderen uit alle hoeken van het land 
genoten op zondag 27 juni met volle teugen van zon, zee en 
cultuur. Ook de voorstellingen met halsbrekende toeren van 
circus Hoechacha waren indrukwekkend. We kregen heel veel 
steun van onder anderen de Stad Oostende, de medewerkers 
van inloopcentrum Kwiedam, de Redders, het Rode Kruis, 
muzikanten, de Kloeffeband en vele, vele anderen. Een 
uitgebreidere fotoreportage vindt u op onze website  
www.atd-vierdewereld.be. 

« Mijn naam is Grace. Ik ben 22 jaar. Mijn moeder 
stierf toen ik zes was. Ik ging bij mijn tante wonen, 
maar zij plaatste me in een tehuis en ik heb nooit be-
grepen waarom. Ik woonde een tijdje in dat tehuis. Het 
had leuk kunnen zijn, maar de leiding maakte me het 
leven moeilijk. Volgens mij begrepen ze me niet en ik 
liep dan ook vaak weg.
Het grootste gedeelte van mijn leven heb ik in tehuizen 
gewoond, maar vanaf mijn zestiende was ik dakloos. 
Sindsdien is er van alles gebeurd. Ik trok op met een 
kameraad die net als ik dakloos was.

Ook kreeg ik een baby. Mijn baby werd na een tijdje 
van me afgepakt. Vervolgens ging ik naar een maat-
schappelijk werker, omdat ik wilde dat zij me zou 
helpen…  Mijn baby heet Israr. Hij is vernoemd naar 
zijn vader uit Pakistan.

Soms begrijp ik mijn eigen leven niet, maar ik heb van 
de gevolgen van mijn eigen daden geleerd. Ik wens 
mijn baby een hele mooie toekomst. Ik hoop dat alles 
in zijn leven gaat zoals hij wil. En ik hoop dat mijn 
zoon naar school zal gaan en daar goed onderwijs 
krijgt.
Nu woon ik in een ‘Simon Community’*. De mensen 
daar zijn als een familie voor me. 
Toch hoop ik dat ik ooit een plek voor mezelf krijg en 
dat ik mijn baby terug krijg!

Het maakt me droevig als ik kijk naar het leven van 
mensen zoals mijn vriendin Ann, die 29 jaar op straat 
woonde. En ik word ook verdrietig als ik mijn vrienden 
Anthony en Tracy zie….
Ik hoop dat alle daklozen ooit een eigen plek krijgen. 
Maar tot die tijd hebben ze in elk geval een speciale 
vriendin 

… Grace. »

Vertaling: Kees Bleijenberg
Tekening: Steven Gryspeerdt

* woongemeenschap van dak- en thuislozen en vrijwilligers
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Onder meer in Willebroek, in 
enkele West-Vlaamse klassen en 
tijdens de nationale gezinsdag in 
Oostende aan zee en in een Bene-
lux-ontmoeting in juni in Brussel 
dachten ook Vlaamse jongeren na 
over hun toekomstdromen voor 
Europa. Zij deden dit via ontmoe-
ting, gesprek, de enquête « Hallo? 
Europa? » en tal van creatieve 
workshops, zoals het maken van 
een groot gordijn van beschilderde 
paneeltjes. Hun dromen zijn vaak 
verbonden met concrete situaties 
van onrechtvaardigheid of solida-
riteit die zij meemaken. 

Onrechtvaardigheid
Bij onrechtvaardigheid denken 
verschillende Vlaamse jongeren 
aan racisme, uitbuiting en discri-
minatie omwille van ‘anders zijn’. 
Dat ‘anders zijn’ kan bijvoorbeeld 
betekenen: leven met een handi-
cap, verliefd worden op mensen 
van hetzelfde geslacht of geen 
middelen hebben. ‘Ik weet nog 
dat iemand uit de klas niet direct 
kon betalen voor een uitstapje, en 
dus mocht die niet mee’. 
De jongeren zijn erg aangegrepen 
door verschillende voorbeelden 

van zinloos geweld: zinloos 
geweld door jaloezie, door een 
oppervlakkige drang naar materi-
ele bezittingen of door een gebrek 
aan geduld. Ook machtsmisbruik 
vinden zij onrechtvaardig, of dit 
nu wordt gepleegd door politie op 
burgers, door leerkrachten op leer-
lingen of door overheidsdiensten 
op mensen zonder papieren. 

Respect
Maar er is ook solidariteit. Veel 
jongeren staan met plezier hun 
plaatsje in bus of tram af aan 
oudere mensen of zwangere 
vrouwen. Ze komen ook op voor 
vrienden en onbekenden, zoals bij 
pesterijen, uitsluiting, racisme en 
vechtpartijen. Vlaamse jongeren 
doen ook aan vrijwilligerswerk, 
bijvoorbeeld bij Oxfam en het 
Rode Kruis of door kinderen een 
toffe zomer te bezorgen op een 
speelplein. ‘Solidariteit betekent 
voor mij evenveel respect tonen 
voor kansarmen als voor niet-
kansarmen’. 

Verschillende Vlaamse jongeren 
zouden méér dan een dag nodig 
hebben om een burgemeester 

of minister alles te tonen wat zij 
vinden dat moet worden gezien. 
De rondleiding zou gaan langs 
verkeersonveilige wegen, langs 
straten geplaagd door vanda-
lisme en verval, langs onleefbare 
buurten met slechte huisvesting 
en te weinig hygiëne. Jongeren 
vragen meer middelen voor groen, 
voor mensen in armoede en hun 
organisaties, voor onderwijs 
aan bijzondere groepen en voor 
initiatieven die de integratie tus-
sen mensen bevordert, zoals een 
speelplein- of buurtwerking. Maar 
ze zouden de minister ook mee-
nemen naar de sfeervolle plekjes 
in hun stad, de leuke musea en de 
jongerencafés waar Vlamingen en 
Walen wél met elkaar opschieten. 

Kans
De jongerendynamiek leeft niet 
enkel in België, maar ook in de 
rest van Europa. Zo kwamen 
in juli een 250-tal jongeren uit 
Frankrijk, Polen, Luxemburg, 
Spanje, België, Groot-Brittannië 
en zelfs van het Franse eiland Réu-
nion in de Indische Oceaan samen 
in Jambville. Deze internationale 
ontmoeting gaf hen de kans om te 
zien hoe jongeren zich in verschil-

Van Willebroek tot Réunion: 

De dynamische zomer van Djynamo!  

Djynamo! krijgt gestalte in 2010, het Europees jaar van de bestrij-

ding van armoede en sociale uitsluiting. Maar natuurlijk hoopt dit 

initiatief, waarin Europese jongeren samenwerken tegen armoede 

en sociale uitsluiting, verder te groeien in de jaren die volgen. Djy-

namo! heeft deze zomer allesbehalve in de koelkast gelegen. Zowel 

lokaal, nationaal als internationaal staken jongeren verbonden aan de 

beweging ATD Vierde Wereld de koppen bij elkaar in de strijd tegen 

armoede. Reis met ons mee door Europa en de hoofden en harten van 

haar jongeren!

Het logo van Djynamo! Jongeren dro-
men van een Europa waarin zij meer 
hun mening mogen geven en er ook 
meer naar hun stem, problemen en 
ideeën wordt geluisterd.

Europese jongeren 
samen tegen 
armoede
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lende landen voorbereiden op 
17 oktober en hoe zij ‘Djynamo’ 
ervaren. Voor sommigen was het 
de eerste maal dat ze een buiten-
landse reis maakten en voor velen 
was het de eerste internationale 
ontmoeting waaraan ze deelna-
men. Het was ook een mooie kans 
om kennis te maken met jongeren 
van een andere cultuur en met 
een andere achtergrond.
Gedurende vijf dagen waren er 
creatieve ateliers (dans, zang, 
houtbewerking, toneel,…) die 
afgewisseld werden met discus-
siegroepen en natuurlijk ook 
ontspanning. Er was voor elk wat 
wils. Momenten in de grote groep 
werden afgewisseld met rustigere 
momenten in kleinere groepjes 

waarin je elkaar beter kon leren 
kennen.

Boodschap
In kleine discussiegroepjes werd 
er over de boodschap van de jon-
geren gepraat. Het was niet altijd 
even gemakkelijk om te communi-
ceren omwille van de taalbarrière, 
maar toch kon ieder zijn dromen, 
ervaringen,… delen. Vaak bleek 
dan dat jongeren, ook al zijn ze 
heel verschillend, toch dezelfde 
verlangens hebben. Overal vinden 
ze het bijvoorbeeld belangrijk om 
goed begeleid te worden om een 
job te kunnen vinden. Ze vinden 
het ook belangrijk om gehoord te 
worden en ze willen de kans krij-
gen om hun verhaal te vertellen. 

Tijdens de creatieve ateliers 
kon ieder doen wat hij/zij 
graag doet en dit tonen aan 
de anderen. Vaak waren er 
geen woorden nodig om 
elkaar te begrijpen, maar 
volstonden enkele blikken 
of gebaren om samen iets 
te creëren. Tijdens deze ate-
liers werd er ook gewerkt 
aan een gemeenschappelijk 
project voor 17 oktober. 

Zo willen de jongeren tonen dat 
ze samen op weg gaan en willen 
werken aan de toekomst. 
De ontmoeting gaf velen nieuwe 
en positieve energie. Ze leerden 
er dat ze niet alleen zijn en dat er 
anderen zijn op wie ze kunnen 
rekenen. Het is bemoedigend om 
anderen te ontmoeten met dezelf-
de dromen en idealen. 
In het weekend van de Wereld-
dag zal een flinke delegatie zich 
al vanaf vrijdagavond verzamelen 
in een Brusselse jeugdherberg om 
zich samen voor te bereiden op de 
gebeurtenissen van zondag. 

Mooie toekomst
Jongeren dromen van studie- en 
werkmogelijkheden voor ieder-
een, met de nodige begeleiding 
voor wie daar nood aan heeft. Zij 
dromen van een wereld waar goed 
voor het milieu gezorgd wordt, 
met minder verspilling en minder 
vooroordelen. De jongeren die 
zelf al kinderen hebben, willen 
die kinderen een mooie toekomst 
geven door nu heel goed voor 
hen te zorgen, hen te verdedigen 
en voor hen te sparen. Jongeren 
dromen van een Europa waarin zij 
meer hun mening mogen geven 
en er ook meer naar hun stem, 
problemen en ideeën wordt ge-
luisterd. Kortom, dat Europa en de 
wereld een plek mag worden waar 
elke jongere, elke mens geappre-
cieerd wordt zoals hij of zij is. 

Ben je benieuwd naar de 
boodschap tegen armoede 
waaraan zoveel Europese 

jongeren zoveel maanden hebben 
samengewerkt? Kom dan op 17 
oktober met ons mee naar Ge-
denksteen voor Slachtoffers van 
Armoede in Brussel! Ontvangst 
vanaf 15 uur, aanvang 16 uur. Zie 
ook: www.atd-vierdewereld.be. 

Karen Puttemans en Sara Philips

De Belgische 
delegatie in 
Jambville.

In heel Europa werken jonge-
ren en anderen aan paneeltjes 
die samen een groot gordijn 
vormen. Op 17 oktober is het 
te zien bij de Gedenksteen 
voor Slachtoffers van Armoede 
in Brussel. Ook zijn er tenten 
met informatie, een expositie, 
een video en er is muziek en 
dans. 
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Brussel 
Zaterdag 16 oktober: 11-17.30 
uur, Euromarsen. Treffen van 
werklozen en mensen in armoede, 
Pletinckxstraat 19. 20.30u, Cultu-
reel programma.

Zondag 17 oktober: ATD Vierde 
Wereld werkt nauw samen met 
het Belgisch Netwerk Armoedebe-
strijding (BAPN) – het programma 
op zondag biedt gelegenheid 
aan 1 of meer onderdelen deel te 
nemen: 

13u, BAPN. Manifestatie “Laagste 
Inkomens Omhoog”, van Noord-
station naar Sint-Katelijneplein.  
14u BAPN. Dialoog met mensen 
in armoede en gasten. Muziek, 
standjes (animatie voor kinderen, 
workshop lantaarns knutselen, …) 
en gratis picknick, Sint-Katelijne-
plein.
16u, ATD Vierde Wereld. ‘Djyna-
mo’: boodschap van jongeren aan 
de Gedenksteen voor Slachtoffers 
van Armoede, Europees Parlement. 
(Zie bladzijde 3 in dit nummer). 
19u, BAPN. Lantaarntocht, omge-
ving Sint-Katelijneplein. 
20.30: einde. 

Brugge 
Zondag 10 oktober van 14.30 
tot 17u in het Sint-Franciscus-
Xaveriusinstituut, Mariastraat 7: 
huldiging, toneel en gitaarconcert. 
“Armoede, het gaat ook jou aan!”
Info: Erik Vanackere, 050-36 15 
91 ; erik.vanackere@skynet.be

Aalst
Vrijdag 15 oktober om 13u30 op 
de Grote Markt : kinderen van 
basisscholen houden een optocht 
“Armoede is geen kinderspel!” 
Volwassenen welkom!

Van 7 september t /m  5 oktober:  
tentoonstelling in de Bibliotheek 
Aalst Centrum. 
Info: Heidi Degerickx, 
053-78.36.60 ; heidi@vierdewe-
reldgroepaalst.be

Menen
Zaterdag 16 oktober van 11 tot 
14u op de Groentemarkt en in de 
Koningstraat 5-7: sensibilisatie en 
animatie. “Vijf voor twaalf – ar-
moede in Menen”.
Maandag 18 oktober in CC De 
Steiger van 19 tot 20u debat en 
om 20.00 film. Doorlopend foto-
tentoonstelling.
Info: Rik Depuydt, 0476 51 06 44; 
h.depuydt@skynet.be 

Kortrijk
Zaterdag 16 oktober van 14 
tot 18u bij “K in Kortrijk” kant 
Veemarkt “Soepfeest waar arm en 
niet-arm zich verenigen”.
Info: A’kzie: 0495 51 72 63 of 
0473 17 37 04 ; akzie@live.be

Ronse
Zaterdag 16 oktober om 11u op 
het grasveld van de bibliotheek: 
bij de afgekapte betonblok “Ar-
moede, een blok aan ons been” 
ontvangen aanwezigen steenbrok-
jes met de oproep om samen de 
strijd tegen armoede en sociale 
uitsluiting aan te gaan. 
Om 11.45 opening van de info-
beurs in de turnzaal van het T.I.D, 
Sint-Pietersnieuwstraat 6.
Info: Sandra Van Vreckem: 
055-31 67 91; 
devrolijkekring@skynet.be 

Oostende 
Zondag 17 oktober van 10.30 
tot 13.30u in en rond het station: 
sensibiliseringsactie.

Info: Annemie Deleyn: 
0485 68 52 42 ; 
annemiedeleyn@open-school.be

Genk
Zondag 17 oktober in de Lim-
burghal, Jaarbeurslaan 6: vanaf 
16u een samenzijn, om 19u een 
inhoudelijk moment “Luisteren” 
en om 20u de fakkeltocht. 
Info: Katrien Franssens: 0497 58 
43 72; katrien.franssens@rimo.be 

Gent
Zondag 17 oktober van 19 tot 
20u bij de Gedenksteen op het 
Sint Pietersplein : herdenkings-
plechtigheid “Armoede, dichtbij 
en ver weg”. Daarna is er van 20 
tot 21 uur gelegenheid om elkaar 
te ontmoeten in de crypte van de 
kunsthal in de Sint Pietersabdij. 
Info: Huis van de Mensenrechten, 
09 - 224 12 15 ; bmlik@skynet.be. 

Willebroek
Vertoning van vier films met een 
unieke visie op armoede en soci-
ale uitsluiting in de Gemeentelijke 
Feestzaal, A. Van Landeghemstraat 
99. Inkom 1 €.
Woensdag 13/10 (Rosetta), 27/10 
(Ladybird, ladybird) en 10/11 
(L’enfant) telkens om 19.30u. Voor 
de kinderen op 10/11 om 14u 
(Azur en Asmar).
Info: Miriam Meeusen, 0496 54 
79 27; miriam.m@skynet.be. 

* Initiatieven waaraan ATD-groe-
pen of medestanders meewerken. 

Actuele en uitgebreide 
info : www.17oktober.be

17 OKTOBER 2010 - 
WERELDDAG VAN VERZET 
TEGEN ARMOEDE* 



Ouder dan 50. Niet gezond. 
Niet in staat om meer dan 
enkele uren per dag te werken. 
Niet voldoende opgeleid. De 
taal niet spreken. Nooit geleerd 
om met werksituaties om te 
gaan. Dakloos. Van het ene 
probleem in het andere suk-
kelen. Niet vlug genoeg. Niet 
in orde met de sociale zeker-
heid. Niet de juiste papieren  
hebben. Het zijn hinderpalen 
die de weg naar een job blok-
keren. 

Dat we niet meekunnen op de 
arbeidsmarkt vinden we erg. 
We willen niet zomaar ver-
plaatst worden naar een andere 
categorie van uitkeringsgerech-
tigden. Niet actief zijn betekent 
verlies voor iedereen. Is er 
geen werk denkbaar dat aan 
de mogelijkheden is aangepast 
van wie niet kan participeren?  
Dit zijn vragen die leven in de 
studiegroep ‘Arbeid, Werkloos-
heid, Sociale Zekerheid’. Het 
is een gemengde groep bin-
nen ATD Vierde Wereld, zowel 
Franstaligen als Nederlandsta-
ligen, mensen met ervaringen 
van armoede en medestanders. 

Begeleiding
In een vorig verslag (2005) lag 
de nadruk op deelname aan 
de arbeidsmarkt. Welke be-
geleiding heeft iemand nodig 
om een job te vinden en te 

houden? Nu gaat het om het 
‘herstellen van de maatschap-
pelijke banden’ voor wie van 
de arbeidsmarkt is uitgesloten. 
De ambitie een kopje kleiner 
gemaakt? Een stap achteruit? 
De hoop op een echte job 
opgegeven? 
Toen de werkgroep in mei 
2010 te gast was in de Volks-
universiteit vertelden de Door-
zetters hoe ze elkaar blijven 
stimuleren om opleidingen te 
volgen. Zowat de helft van hen 
vindt een job. De anderen niet. 

Goede initiatieven
Niets zo erg als doelloos thuis 
zitten. Er zijn initiatieven nodig 
die mensen uitnodigen tot 
persoonlijke groei, hen stimu-
leren om zich nuttig te maken 
en een net van sociale banden 
te ontwikkelen. Weg uit passi-
viteit en isolement. De studie-
groep zocht naar voorbeelden 
van goede initiatieven.

Opleidingen van de VDAB, 
tewerkstellingsprojecten van 
het OCMW of speciale stages 
in bedrijven zijn vaak prima. 
Dat konden de leden van de 
werkgroep vaststellen tijdens 
bezoeken in Puurs en Wille-
broek.  Maar als er nooit een 
volwaardige job op volgt, of 
als het arbeidscontract na korte 
tijd wordt stopgezet, zijn men-
sen niet geneigd om nog maar 
eens opleidingen te volgen. 

Vrijwilligerswerk
Vrijwilligers hebben hun 
motieven. Voor meer dan de 
helft onder hen is dat: dien-
sten bewijzen en tijd geven 
aan anderen, zo blijkt uit een 
bevraging van het Platform 
voor Voluntariaat. Ook mensen 
ontmoeten en werkervaring 
opdoen zijn belangrijke drijfve-
ren. Als vrijwilligerswerk goed 
afgebakend wordt, geen oneer-
lijke concurrentie inhoudt en 
als er op toegezien wordt dat  
mensen niet uitgebuit worden, 
dan is het een kans om een 
activiteit te vinden op maat. 
Dit vrijwilligerswerk  mag niet 
ontmoedigd worden door al te 
veel formaliteiten. En vooral 
moet het ook  toegankelijk 
zijn voor mensen in armoede, 
waarbij ze de nodige vorming 
en ondersteuning krijgen. Want 
ook het vrijwilligerswerk is 
makkelijker toegankelijk voor 
mensen uit beter gesitueerde 
milieus. Het buurthuis Cham-
béry in Etterbeek is een project 
dat door onze studiegroep 
gewaardeerd werd. Het sociaal 
restaurant vormt de spil van het 
project. Er zijn enkele betaalde 
medewerkers, in het kader van 
een tewerkstellingsproject, 
maar de vrijwilligers vormen 
de meerderheid. De meesten 
van hen waren eerst klant en 
kregen vervolgens zin om mee 
te werken.

Geen job, geen plaats in de samenleving?

Sommigen onder ons vinden geen job. Zelfs 
arbeid in de sociale economie is niet voor 

iedereen toegankelijk. 
Wat rest er dan nog?
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Onderlinge hulp
De ‘Dépanneurs Saint-Martin’ 
is  een groep, aangesloten 
bij ATD Vierde Wereld, in de 
omgeving van Sambreville. 
De leden zijn vrijwilligers. 
Enkele leden van de studie-
groep maken er deel van uit. 
Ze doen verhuizingen, halen 
zolders leeg, herstellen meu-
bels en voeren klusjes uit voor 
arme gezinnen in de streek. Ze 
hebben goede contacten met 
sociale diensten en met het 
OCMW. Om vrijwilligers aan 
te werven krijgen ze ook op 
een vlotte manier de nodige 
vrijstellingen. De vrijwilligers 
halen veel tevredenheid uit 
hun werk. Ze worden erkend 
en gewaardeerd in de buurt. 
Het is een vorm van solidaire, 
onderlinge hulp, van mensen 
die het moeilijk hebben aan 
hen die het nog moeilijker 
hebben. Onderlinge hulp zou 
meer moeten toegelaten wor-
den voor mensen met een laag 
inkomen.

Pleidooi voor participatie
De studiegroep kwam tot de 
conclusie dat het belangrijk is 
om de sporen te zoeken waar-
langs mensen terug een plaats 
kunnen vinden in de samen-
leving . We zouden willen dat 
zowel burgers als de politieke 
wereld de reflex hebben om 
initiatieven van vrijwilligers-
werk en onderlinge hulp aan te 
moedigen. Ook de participatie 
in buurthuizen, verenigingen, 
sportclubs en carnavalgroepen 
laat toe om aan de samenle-
ving deel te nemen. Maar veel 
mensen bezitten de sleutel niet 
om deze deur te openen. ‘Men 
heeft mij nooit iets gevraagd’ 
zei een man. Het is belangrijk 
dat mensen zich uitgenodigd 
en aangemoedigd voelen.

Onze plaats vinden in de klas-
sieke arbeid is onze uitdruk-
kelijke wens. Als dit niet lukt 
moet volop ingezet worden op 
andere mogelijkheden . 

De studiegroep presenteerde haar verslag in de Volksuniversiteit 
van mei:
‘Elke mens heeft recht om  deel te nemen aan de samenleving via 
werk en dat blijven we denken, maar  langs de andere kant ont-
dek je dat er nog altijd mensen zijn die geen kans krijgen op werk 
of die onmogelijk mee kunnen in dat werk.  Met de studiegroep 
zijn we gaan zoeken hoe die mensen die uitgesloten blijven van  
werk - ondanks alle inspanningen - toch nog kunnen deelnemen 
aan de samenleving.’

Wat anderen zeggen :

‘Werk is een absoluut noodzakelijke voorwaarde om mensen uit 

hun isolement en armoede te halen. Werk biedt een inkomen, 

maar ook sociale status en integratie. Maar een baan hebben, is 

onvoldoende. Er zijn ook werkende armen. Hoe kunnen we dat 

aanpakken? Daarover wordt veel te weinig nagedacht. Eigenlijk 

moeten we in Vlaanderen een nieuw sociaal huis bouwen. Op de 

bestaande funderingen, maar met een hoop nieuwe, bijkomende 

kamers.’

Fons Leroy, topmanager arbeidsdienst VDAB,  De Standaard 10 

april 2010

Studiegroep ‘Arbeid, Werkloos-
heid, Sociale Zekerheid’ - ATD 
Vierde Wereld

Verslag bewerkt door 
M.T. Poppe.
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KALENDER 

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 
informatie over hoe u ons (financieel) 
kunt steunen en/of lid kunt worden. 

De Internationale Beweging ATD 
Vierde Wereld is een niet-gou-
vernementele organisatie (NGO) 
voor armoedebestrijding. Ze is niet 
gebonden aan een geloofsovertui-
ging, levensbeschouwing of politieke 
stroming. Het belangrijkste doel is : 
de armoede bestrijden met de arm-
sten zelf  en vanuit hun ervaringen en 
kennis. De acties zijn gericht op de 
eerbiediging van ieders waardigheid 
en mensenrechten: een duurzame 
basis voor de uitroeiing van grote 
armoede. 

VIERDEWERELDBLAD

Uitgave van de Beweging 
ATD Vierde Wereld
Victor Jacobslaan 12
1040 Brussel
(02) 647 92 25 / 647 99 00
contact@atd-vierdewereld.be
www.atd-vierdewereld.be

Verantwoordelijk uitgever:
Régis De Muylder, zelfde adres

Lid van de Internationale Be-
weging ATD Vierde Wereld

VOLKSUNIVERSITEIT VAN DE 
VIERDE WERELD
Plaats van dialoog met mensen met 
armoede-ervaring. Op uitnodiging. 

Eerste Volksuniversiteit in nieuwe 
seizoen: 
Dinsdag 28 september, Vierdewe-
reldhuis Brussel. 

Zondag 17 oktober, boodschap 
namens Volksuniversiteiten in 
Europa bij de Gedenksteen voor 
Slachtoffers van Armoede bij het 
Europees Parlement. Vanaf 16 uur. 
Zie artikel.

Maandag 8 november, Europese 
Volksuniversiteit, in de Sociaal 
Economische Raad van Europa te 
Brussel. Delegaties uit verschil-

lende landen. “Hoe kunnen jong 
en oud zich samen inzetten voor 
een betere toekomst?” 

Dinsdag 23 november, Universiteit 
Antwerpen. 

KENNISVOORMIDDAGEN 
Onder het motto vanuit ervaring 
via inzicht tot inzet verdiepen 
actieve leden zich met een gast-
spreker in een actueel thema. Dit 
seizoen: zaterdagen 30 oktober, 12 
februari en 14 mei. 

MEDESTANDERSSHELTER
Elke eerste donderdag van de 
maand van 17u tot 20u. Onze deu-
ren en telefoonlijnen staan open. 
Wij zorgen voor soep, als u uw 
picknick meebrengt. Eerste shelter 
nieuw seizoen: 7 oktober. 

ACTUELE INFORMATIE: 
zie www.atd-vierdewereld.be.

Jaaroverzicht 2009 –  ‘Een gezinsbeweging’

Mensen in armoede hebben het recht om als gezin samen te leven. 
ATD Vierde Wereld verdedigde altijd dit recht en noemt zich daarom 
een gezinsbeweging. 20 Jaar geleden, in 1989, werd het Verdrag van 
de Rechten van het Kind aangenomen. De Rechten van het Kind kun-
nen niet losgemaakt worden van de rechten van het gezin. Dat was de 
rode draad in ons werkjaar en dus ook in ons Jaaroverzicht 2009. Wat 
deden we concreet ? In korte teksten, foto’s en grafieken maken we dat 
duidelijk.

De digitale versie (PDF) van ons Jaaroverzicht 2009 vindt u op onze 
website www.atd-vierdewereld.be. U kunt ook een gedrukt exemplaar 
bestellen via ons secretariaat (zie colofon). 
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Bij dit nummer treft u onze 
nieuwe wenskaartenfolder 
2010-2011 aan, met onder 
meer prachtig werk van de we-
reldberoemde fotograaf Yann 
Arthus-Bertrand. Steun ons 
door de kaarten te kopen en 
anderen te wijzen deze moge-
lijkheid! De kaarten staan ook 
op onze website.


