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„Wensboom”

D1

A2

B2
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„Stal”

„Vuurbloemen”

„Moeder met twee kinderen”

B1

A1

„Onschuld”

„Sneeuwsterren”

Slobodan Ivicevic, kunstschilder afkomstig uit voormalig
Joegoslavië, Nice, Frankrijk. Kunstwerkjes vervaardigd met gerecycleerd materiaal door bezoe-

kers van het 'Hof van Honderd Beroepen' in Burkina Faso in samen-
werking met de gerenommeerde Franse kunstschilder Patrick Singh.

Workshop "Kunst en Cultuur" ATD Vierde
Wereld, gegeven door Bernadette Robert,
Treyvaux, Zwitserland.

Jean-Pierre Augier, beeldhouwer, Nice, Frankrijk, maakt
voor zijn kunstwerken gebruik van gerecycleerd materiaal.

C1

„Draagster van water
en hoop”

C2
„Levensdans”

ATD VIERDE WERELD

Boeiende DVD'sen andere publicaties!

Publicaties en wenskaarten

Over zelfgemaakte drempels -

(18 Euro)
'Hoe is het mogelijk, dat mensen in ar-
moede niet worden gezien?' Dat vroeg
John Habets zich af toen hij vaststelde dat
er ook armoede is in een rijk land als Ne-
derland. In een tien jaar durende zoektocht
ging hij op zoek naar antwoorden. 'Over
zelfgemaakte drempels' is een verslag van
die tocht en Habets beoogt een ander licht
te werpen op armoede, mede vanuit zijn
ervaringen als ambtenaar in een middel-
grote stad in Nederlands Limburg.

Een wandeling met mevrouw
Socratine -  (€ 9,50)
Door zich aan te sluiten bij het volonta-
riaat van ATD Vierde Wereld, heeft
Christine Béhain een indringende spiegel
ontdekt: die van de armste mensen. Tien
jaar later staat ze in een filosofisch twee-
gesprek stil bij alles wat ze heeft geleerd.
Beeld en Spiegelbeeld zijn Alice en me-
vrouw Socratine. Ze nodigen u uit om
samen met hen te wandelen. Een eerlijke
en uiterst leesbare bespiegeling van een
bewogen mens.

'Joseph, de rebel – Van Wanhoop tot verzet' -

(15 Euro) DVD– Franstalig - met naar keuze Neder-
landse, Engelse en Franse ondertitels. De aangrij-

pende, internationaal gewaardeerde speelfilm
'Joseph, de rebel – Van wanhoop tot verzet' is
nu verschenen op DVD. Over een  gevecht
voor waardigheid en mensenrechten, het
ontstaan de Internationale Beweging ATD
Vierde Wereld en de oorsprong van 17 Ok-

tober, VN Werelddag van verzet tegen Ex-
treme Armoede. Een film van Caroline Glorion

uit 2011 met onder meer Jacques Weber en
Anouk Grinberg. 

Het geheim van een nieuwe wereld -

(17,50 Euro)
3 Jaar wonen, werken en bidden in de
'Irish Channelwijk', één van de armste
wijken in het New Orleans van vóór de
orkaan Katrina. Ingrid Hutter, volontair
van ATD Vierde Wereld, leerde er mensen
kennen die, ondanks de erbarmelijke
omstandigheden van armoede, racisme en
geweld waarin ze leefden, een onver-
woestbare levenskracht bezaten.

‘Ik ben de methode’
(7,50 Euro)
Met dit boekje, en werkschrift,
hoopt Anneke van Elderen te
bereiken, dat mensen gaan
nadenken over zichzelf en hun
houding ten aanzien van de
mensen in hun directe omgeving.
Het is geen vaste methode, maar
een methode die verandert, omdat
hij gekoppeld is aan persoonlijke
groei en aan je persoonlijk
leerproces dat je vrijwillig aangaat
in de ontmoeting met de ander.

© Les Films de la Croisade - Iota Production / © (pour le making of) ATD Quart Monde. 
© Photos : E. Roger - F. Phliponeau - M. Baget - G. Custine / FTV. 
© 2012 Edition vidéo France Télévisions Distribution. Tous droits réservés.

6

8

5

7

1

'17 Oktober: Een krachtige wereldwijde
stroming' (5 Euro)
Publicatie in vier talen over geschiede-
nis, doel en effect van 17 oktober,
Werelddag van Verzet tegen Extreme
Armoede.
Publicatie in vier talen (Nl, En., Du. en
Fr.) over geschiedenis, doel en effect van
17 oktober, VN-Werelddag van Verzet
tegen Extreme Armoede. Sinds 1987 is
deze Werelddag uitgegroeid tot een krach-
tige wereldwijde stroming. Mensen die ar-
moede en uitsluiting uit eigen ervaring

kennen, treden naar buiten en getuigen van hun strijd voor toegang tot hun
fundamentele rechten en een waardig bestaan. Twaalf losse bladen. Korte
teksten, veel foto's en bijzonder mooi vormgegeven. Met uitnodigende ant-
woordkaart rond inzet en onrecht en de oproep van jongeren aan burgers
en politici in 2010 bij de Gedenksteen aan het Europees Parlement in Brus-
sel: “Wij zoeken onze plaats in deze wereld !” 

'Burgers' : DVD en eindrapport
van de 12e Europese volksuni-
versiteit van de Vierde Wereld.
- (Samen 15 Euro )  'Burgers' is een
documentaire uit 2012 over de
Volksuniversiteiten van de Vierde
Wereld in Europa. Regisseuse Del-
phine Duquesne volgt actieve
mensen die armoede in hun leven

kennen en medestanders van de Vierde Wereld uit Nederland en
Frankrijk tijdens lokale ontmoetingen en voorbereidingen tot bij de
Sociaal–Economische Raad van Europa in Brussel.

Het eindrapport: “Samen actief als burgers voor een Europa zonder ar-
moede en uitsluiting”, is een indringende oproep aan beleidsmakers. In
drie thema’s (samenleven met onze verschillen, toegang tot basisrechten
en deelname aan het maatschappelijk leven en vertegenwoordiging), wordt
de concrete inzet van mensen in armoede en hun bondgenoten verteld
en hun dialoog met beleidsmakers en politici weergegeven. Juist in de
economisch crisis, toont dit rapport wegen naar een participatieve de-
mocratie. (Rapport afzonderlijk: 5 Euro).

Onze boeken zijn ook zeer geschikt als
geschenk. Alle prijzen zijn exclusief

verzendkosten. Een overzicht van al onze
publicaties vindt u op www.atd-vierdewereld.nl

en www.atd-vierdewereld.be !
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Vierde Wereld Verkenningen 19 –
(2 Euro) Hoe ontstonden enkele
specifieke karaktertrekken van ATD
Vierde Wereld?
Huguette Redegeld geeft als “volontair van
het eerste uur” hierop antwoord. Zij geeft
aan dat deze karaktertrekken, veel, zo niet
alles te maken hebben met de diepe armoede
waarin de oprichter van de beweging, Jo-
seph Wresinski, geboren werd. Hij maakte
mee hoe langdurige armoede mensenlevens
ontwricht. Redegeld verduidelijkt de weg
die hij is gegaan en verklaart de karakter-
trekken die zo kenmerkend zijn voor de be-
weging ATD Vierde Wereld.
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Onze nieuwe serie

Met gepaste trots kunnen wij u dit jaar een reeks van maar liefst 8 nieuwe wenskaarten aanbieden, waaraan
meegewerkt is door kunstenaars uit verschillende landen waar de Beweging ATD Vierde Wereld actief is.

Voor degenen die de film 'Joseph, de rebel – Van wanhoop tot verzet' nog niet gezien hebben, blijft de DVD een
absolute aanrader. Op de achterpagina vindt u meer informatie over deze indringende rolprent en over andere
publicaties van ATD Vierde Wereld

Met uw bestelling steunt u culturele en andere acties die we in samenwerking met mensen in armoede
wereldwijd organiseren. Bedankt!
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Mapjes met 10 verschillende
kaarten uit verschillende

series van voorgaande jaren,

prijs € 5

NEDERLAND BELGIE
Beweging ATD Vierde Wereld Beweging ATD Vierde Wereld
Regentesseplein 13 Victor Jacobslaan 12
2562 EV Den Haag 1040 Brussel
Secretariaat: (070) 361 57 87 ATD Vierde Wereld Vlaanderen:
Wenskaartencoördinator: (071) 541 42 50 (02) 647 92 25
bestellingen@atd-vierdewereld.nl contact@atd-vierdewereld.be
www.atd-vierdewereld.nl www.atd-vierdewereld.be

De vreugdedans Winternacht

Boodschap van hoop en vrede

Glimlach van sneeuw
Vrede op aarde

Licht voor het leven

Zomer Kerst in de Andes Vlucht van de vrede

Schittering...

De koorddanser van het hart De gletsjer Folgefonn, Noorwegen

Cuyo Grande, Peru

Hualien, het eiland Taiwan

Escuintla, Guatemala

Zij zien ons niet staan Metamorfose voor de vrede De liefde voor hun kinderen

Dubbele kaarten, gevouwen 11,5 bij 16,3 cm, met enveloppe.
Eén kaart kost € 1.

W e n s k a a r t e n
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