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EDITO
BELANGRIJKE MENSEN

In 2017 zal het honderd jaar geleden zijn dat Joseph 
Wresinski geboren werd in een gezin van arme migran-
ten in Angers, Frankrijk. In 1957 richtte hij samen met 
de gezinnen van een sloppenwijk de beweging ATD 
Vierde Wereld op. 
Ondertussen is er veel veranderd. Maar armoede is niet 
weg. ATD Vierde Wereld vertakte zich naar vijf conti-
nenten, kreeg internationale erkenning en verenigt dui-
zenden mensen.
Belangrijke mijlpalen zijn de armoederapporten in 
Frankrijk (1987) en België (1994), waaraan mensen met 
armoede-ervaring meewerkten. Ze zijn nog altijd een 
inspiratiebron voor het beleid. In Vlaanderen kwam er 
een armoedetoets: bij belangrijke beslissingen moet op 
voorhand onderzocht worden wat de gevolgen zijn voor 
mensen in armoede. Die toets is nog vaag en ontoerei-
kend maar het bestaan ervan is op zich al een verdien-
ste. Aan ons, burgers, om te pleiten voor een verbe-
tering van de armoedetoets. Want armoede bestrijden 
blijft nodig.
De armoedebarometer van de organisatie ‘Decennium-
doelen 2017’ registreert de armoede in Vlaanderen. Ar-
moede stijgt opnieuw. En naast slechte cijfers zijn er gol-
ven van oordelen en vooroordelen die met wisselende 
kracht inbeuken op mensen in armoede. Dat niet ieder-
een aan kinderen zou mogen beginnen, bijvoorbeeld. 
Gelukkig wekt dit ook tegenstroom op: ‘Een op de acht 
kinderen groeit vandaag op in omstandigheden die een 
welvaartstaat niet mag aanvaarden. Zolang de overheid 
daar niets aan doet, moet de eenvoudige conclusie zijn 
dat ze zelf niet in staat is om kinderen fatsoenlijk groot 
te brengen.’1

Wat gewonnen is in de strijd tegen armoede blijft 
kwetsbaar en kan altijd terug in vraag gesteld worden. 
Bij de verjaardagen die we vieren horen geen juichkre-
ten maar de bevestiging dat we de meest uitgeslotene 
in de kern willen plaatsen van onze bezorgdheid, zelfs 
als we daarvoor een of andere actie moeten temperen. 
Zoals Joseph Wresinski willen we armoede uitroeien. Hij 
leerde ons dat we enkel kunnen slagen als we ons met 
velen verenigen. En dat mensen in armoede de spil zijn 
van die samenwerking.

Dat zullen we in 2017 nog vaak herhalen.

Georges de Kerchove
Nationaal team

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:
Marijke Decuypere 
Victor Jacobslaan 12
1040 Brussel
Foto’s: ATD Vierde Wereld, tenzij anders vermeld

Voor giften van 40 euro of meer per jaar  
ontvangt u een fiscaal attest.
IBAN: BE89 0000 7453 3685 
BIC: BPOTBEB1

U kan ATD Vierde Wereld 
ook opnemen in uw testament. 
Bij een duolegaat gaat een deel van 
uw bezit naar uw erfgenamen en een 
ander deel naar ATD Vierde Wereld. 
De successierechten zijn dan lager 
en worden betaald door 
ATD Vierde Wereld.

1 Joël De Ceulaer in De Morgen, 6 oktober 2016
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NETWERKEN 
Onze zoon maakt een groeispurt door. Bijgevolg is de inhoud 
van zijn kleerkast alweer aan vernieuwing toe. Gelukkig 
kreeg ik heel wat kledij van bevriende moeders en op mijn 
beurt wil ik die nu doorgeven. Ik vraag Cindy of haar oudste 
zoon nog wat kledij kan gebruiken. Omdat ik niet wil dat 
ze mijn vraag als vernederend ervaart, vertel ik haar dat ik 
zelf altijd kleren van kinderen van vriendinnen kreeg. Ze is 
verbaasd dit te horen en antwoordt me dat zij dat geluk niet 
heeft: “Ik heb helemaal geen vriendinnen. Ik heb enkel mijn 
moeder die me steunt.” Ik krijg kippenvel als ik dat hoor. 

Toch is het een harde realiteit die ik al langer ken. Ik denk 
hierbij terug aan een trouwfeest. Er waren nog niet veel aan-
wezigen toen mijn man en ik aankwamen. De hoeveelheid 
eten deed vermoeden dat er nog veel volk verwacht werd. 
Enkele gasten kwamen aan maar nadat ze het getrouwd stel 
gefeliciteerd hadden, vertrokken ze na nog geen half uur. Ze 
hadden allemaal wel een goed excuus. Steeds herhaalde de 
bruidegom: “Blijf nog wat. We hebben voldoende eten.“ Uit-
eindelijk bleven mijn man en ik met een handjevol familiele-
den achter op het feest. 

Ook Chris komt in mijn gedachten op. Hoewel hij nog maar 
20 is, heeft hij al heel wat omzwervingen achter de rug. 

Het laatste jaar leefde hij vooral op straat. Af en toe ziet hij een 
oudere zus. Die wast dan zijn kleren maar dat wil hij niet meer. 
Zoals heel wat jongeren droomt hij van een eigen stek met een 
levenspartner. Hij wil een job vinden om dit te kunnen betalen.

Om te kunnen overleven op straat gebruikt hij drugs en alco-
hol. Dit gebruik staat zijn droom waarmaken in de weg. Hij 
schreeuwt me toe: “Zo wil ik niet verder”. Om te ontwennen, 
laat hij zich opnemen in een psychiatrische instelling. Ik ga 
hem bezoeken en ontdek dat ik de enige ben die hem op-
zoekt. Het verplegende personeel kijkt vreemd op als ik langs 
kom. Hun vragen en reacties verraden hun gedachten: “Vind 
ik het echt de moeite waard om tijd voor hem vrij te maken?“ 
Chris heeft het bij ieder bezoek over zijn zus en hoopt dat 
ook zij ooit nog langskomt. Maar dat gebeurt niet. 
Uitkijken naar bezoek dat niet komt, gasten die niet willen 
blijven op het feest dat je geeft, geen vrienden hebben die je 
steunen: nauwelijks netwerk rond je hebben, kan soms heel 
pijnlijk tastbaar zijn. Het is vooral deze uitsluiting die heel 
zwaar doorweegt. 

Marijke Decuypere

Foto: pexels.com     
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EEN NIEUWE 
MEDESTANDERSGROEP 

VOL LE(U)VEN!
Als bij toeval ontmoetten enkele Leuvenaars elkaar vorig 
jaar bij ATD Vierde Wereld. Evelien begon te werken op het 
Vlaams secretariaat. Ze nam haar man Wouter mee op sleep-
touw. Xavier wilde graag als vrijwilliger informaticus bij onze 
beweging aan de slag. Robrecht had in het verleden al eens 
getolkt voor ATD Vierde Wereld. En andere Wouter deed na 
zijn studies een stage bij onze beweging. Samen met Louis, 
trekker van het Leuvens collectief tegen armoede, begon het 
idee te rijpen om een medestandersgroep in Leuven op te 
richten.

Terug naar de oorsprong 
Een leuk weetje is dat ATD Vierde Wereld Vlaanderen in Leu-
ven ontstaan is. Luc Valgaeren, socioloog, startte in 1976 
met een themagroep rond de Vierde Wereldbeweging in het 
Sint-Janshuis in Heverlee. Verscheidene studenten van dit 
huis engageerden zich later binnen de Vierde Wereldbewe-
ging en zijn nog steeds actief. Rond 1979 beslisten Ides Nicai-
se, een van deze studenten, en zijn echtgenote Lieve Polfliet, 
toen OCMW-medewerkster, om enkele gezinnen bij zich uit 
te nodigen. Zo startten ze met een eerste cel in Vlaanderen. 

Wat nu?
In het begin is het zoeken. Wat willen we met onze mede-
standersgroep doen? Waar kunnen we in Leuven nog een 

Een gezellige start in het Wereldcafé    

Het Leuvens collectief tegen armoede bestaat uit 

mensen met en zonder armoede-ervaring en werkt 

elk jaar opnieuw naar een actie toe rond 17/10. Het 

netwerk bestaat momenteel uit de volgende organi-

saties:  Buurtwerk ‘t Lampeke, Buurtwerk Casablanca 

(Riso Vlaams-Brabant), inloopcentrum de Meander 

(CAW Oost-Brabant), de Ruimtevaart (voorheen Le-

ren Ondernemen), de stedelijke buurtcentra Leuven 

en de Wissel. Het Leuvens collectief tegen armoede 

wil het draagvlak van 17/10 blijven versterken en ver-

groten om een zo duidelijk en luid mogelijk signaal te 

geven: armoede is en blijft een schending van de 

mensenrechten. Op www.armoedeknelt.be vind 

je meer informatie over de huidige actie.
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Ongeveer 50 mensen waren aanwezig. Niet slecht voor een eerste activiteit!    

bijdrage leveren? Hoe richten we onze medestandersbijeen-
komsten in? We beslissen om een concreet evenement te or-
ganiseren: een avond rond het boek ‘Strootjes in het zand’ 
van Niek Tweehuijsen. In dit boek vertelt Niek, volontair bij 
ATD Vierde Wereld, over zijn periode in Tanzania. 

Waardig wonen,  
van Leuven tot in Tanzania
Op maandag 10 oktober was het zover. ATD Vierde Wereld 
Leuven organiseerde zijn eerste activiteit: een dialoogavond 
met als thema “Waardig wonen, van Leuven tot in Tanzania”. 
Deze dialoogavond betekende de aftrap van een reeks activi-
teiten in Leuven georganiseerd naar aanleiding van 17 oktober. 

Ongeveer 50 mensen tekenden present in het Wereldcafé in 
Leuven.  De avond startte gemoedelijk met een streepje mu-
ziek van de Leuvens-Oostende groep Isadore. De tweekop-
pige akoestische band bracht enkele eigen, meerstemmige 
nummers en een aantal covers. 

Nadien las iemand uit het publiek een fragment voor uit het 
boek “Strootjes in het Zand”. In het eerste fragment ont-
moet Niek Tall, een jongeman die in een hutje leeft langs de 
weg. Niek merkt op dat Tall, ondanks zijn moeilijk situatie, 
erin geslaagd is een klein moestuintje aan te leggen. Tall be-
watert zijn groentjes met afvalwater van een nabijgelegen 
hotel. Aan het publiek werd gevraagd wat er hen raakte in 
het fragment. Er kwam onder meer naar voor dat mensen in 
armoede enorm vindingrijk kunnen zijn. Zowel Niek als onze 
tweede gast Rudy, ervaringsdeskundige bij het Woonanker* 
in Leuven, pikten in op wat het publiek zei. Daarna werd 
een tweede fragment voorgelezen. In dit fragment wordt de 
markt in Dar Es Salaam heraangelegd, maar er wordt geen 
rekening gehouden met de mening van de marktkramers. Dit 
is een voorbeeld van de opwaardering van een wijk door het 
bestuur, waarbij de oorspronkelijke bewoners geen inspraak 
hebben. Deze situatie was voor het Leuvense publiek heel 
herkenbaar. 

Iedereen was het erover eens dat wonen in Leuven niet be-
taalbaar is. Met één loontje is het bijna onmogelijk om een 
geschikte woning te vinden. Maar je voelde bij het publiek 
de wil om hier iets aan te doen. De weg is nog lang, er moet 
nog veel gebeuren, maar iedereen was ervan overtuigd dat 
we door samenwerking dingen kunnen veranderen, zowel 
van onderuit als in het beleid.

Evelien Lambrecht

De medestandersgroep in Leuven komt 1 keer per maand 
samen. Heb je zin om mee te doen? Of wil je eerst wat meer 
informatie? Neem dan contact op met Evelien via contact@
atd-vierdewereld.be

* Het Woonanker is een onderdeel van het CAW in Leuven en helpt 

mensen die steun nodig hebben bij het zoeken naar een huurwo-

ning, zoals het leren zoeken op internet, het leren bellen met een 

eigenaar,…  

	 V.l.n.r. Moderator Wouter van de medestanders-
groep, Niek en Rudy, ervaringsdeskundige van het 
Woonanker. Louis van het Leuvens Collectief tegen 
Armoede is aan het woord.
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20 JAAR 
ATD VIERDE WERELD 

KUST
OP 25 SEPTEMBER VIERDE ATD VIERDE WERELD KUST HAAR 

20-JARIG BESTAAN! TIJD OM EVEN TERUG TE BLIKKEN!

Feestreceptie ter gelegenheid van 20 jaar ATD Vierde Wereld Kust. Nieuwe mensen ontmoeten, met anderen 
herinneringen ophalen. Ondertussen genieten van lekkere hapjes, onder andere  Oostendse mosselen.   
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	Augustus 2011: op uitstap naar Brugge, 
een fantastische dag, ons aangeboden door 

de Brugse medestandersgroep.

	December 2009: Deelname aan een Europese 
volksuniversiteit in Pierrelaye, Frankrijk, met als thema 

kinderrechten. Freddy, Tania en Liesbeth (midden) uit 
Oostende nemen deel.

	Juni 2010: gezinsdag in Oostende. Uit alle hoeken 
van het land komen gezinnen verbonden met ATD Vier-

de Wereld naar deze ontspannende dag. Een van de vele 
activiteiten: een show van een knotsgek gezelschap. 

	2014: Een delegatie uit Oostende neemt deel aan de 
Europese Volksuniversiteit van de Vierde Wereld.

Komterbie 2015- ambiance!   

	September 2013: Komterbie, ons tweejaarlijks 
ontmoetingsfeest, in samenwerking met inloopcentrum 

Kwiedam, Beweging van Mensen met een Laag Inkomen 
en Kinderen, CM Kaap en Samen Divers. Met tal van 

activiteiten en workshops.   
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EEN WERELDCAMPAGNE IN 2017 

ARMOEDE OVERWINNEN 
= BOUWEN AAN VREDE

In 1917 werd Joseph Wresinski geboren in een internerings-
kamp in Angers (F). Zijn leven werd getekend door diepe ar-
moede.
In 1957 stichtte Wresinski samen met de bewoners van een 
barakkenkamp net buiten Parijs een beweging, later ATD 
Vierde Wereld genaamd. Armoede is een verspilling van 
menselijk talent en dat weigert deze wereldwijde beweging 
te aanvaarden. 
In 1987 kwamen 100.000 mensen samen op het Plein van de 
Mensenrechten bij de Eiffeltoren in Parijs. Ze beantwoordden 
de oproep die in het marmer op het plein werd gebeiteld. 
Deze oproep staat nu op meer dan vijftig plaatsen in de we-
reld in steen gegraveerd. In België: Gent, Brussel, Namen, La 
Louvière, Vilvoorde en Leuven.

“Waar mensen gedoemd zijn in armoede te leven, worden 
de Rechten van de Mens geschonden.We zijn verplicht ons 
te verenigingen om die rechten te doen eerbiedigen.” Joseph 
Wresinski

Brussel, 17 oktober 2010, Gedenksteen bij de Europese instellingen.     

ARMOEDE IS GEEN NOODLOT. NET ALS AAN APARTHEID EN SLAVERNIJ KUNNEN WE OOK AAN  
ARMOEDE EEN EINDE MAKEN. VAN MENSEN IN ARMOEDE KUNNEN WE LEREN HOE WE DE  

VICIEUZE CIRKEL VAN SOCIALE UITSLUITING KUNNEN DOORBREKEN.  
WE HOEVEN NIEMAND AAN ZIJN LOT OVER TE LATEN.

	 ATD ontstond in het barakkenkamp in 
Noisy-le-Grand, nabij Parijs (F). Joseph Wresinki: 
´27 liefdadigheidsverenigingen waren er actief. 
Dit liet ons toe een andere aanpak te kiezen’.
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Dit leidde tot het ontstaan van de Werelddag van Verzet te-
gen Extreme Armoede. De campagne 2017 wil deze groei-
ende beweging van samenwerking en inzet versterken en 
verruimen.

Een greep uit de acties van de  
wereldcampagne
Op 12 februari 2017, 100ste geboortedag van Joseph Wre-
sinki, gaat de campagne van start via de sociale media, 
vernieuwde websites en ook plaatselijke acties:
• In zijn geboortestad Angers worden geïnteresseerden uit 

binnen- en buitenland verwelkomd met voorstellingen en 
rondleidingen.

• In de Nederlandse stad Nijmegen brandt sinds 2010 een 
WereldVredesVlam in de Titushof. Daar is ook een muur 
met uitspraken van Franciscus, Mansukh Patel, Martin 
Luther King en andere vredestichters uit de wereldge-
schiedenis. Op 11 februari wordt een uitspraak van Joseph 
Wresinski toegevoegd.

Hoopgevende verhalen vertellen en 
mee-maken
• Er zijn ook positieve verhalen van samenwerking en verzet 

die aantonen dat armoede niet fataal is. Die verhalen zul-
len verzameld en verspreid worden.

• ATD Vierde Wereld Zwitserland brengt mensen samen om 

mee te werken aan een groots muziektheater ‘om het zwij-
gen te doorbreken en vrede te brengen.´ 

 Zie: www.vierte-welt.ch
• De Europese jongerenbeweging Djynamo bereidt een groot 

zomertreffen in het ATD-ontmoetingscenrum ´t Zwervel in 
Nederland voor. 

• ATD Vierde Wereld Belgie wil de 30ste verjaardag van de 
Werelddag op 17 oktober feestelijk vieren in Brussel.

Een maatschappij uitdenken zonder 
armoede
• In Latijns-Amerika werken academici, denkers en gezinnen 

in armoede samen aan een publicatie over hun geschiedenis.
• In Cerisy la Salle (F) confronteren intellectuelen het ge-

dachtengoed van Joseph Wresinki met dat van de filosofe 
Simone Weil, politieke wetenschapper Hannah Arendt, de 
socioloog Marcel Mauss, de pedagoog Paulo Freire en an-
dere denkers. Deze studieweek in dit centrum met faam en 
traditie gaat door in juni 2017.

Gaia, Camille en Antoine

	 Parijs, 17 oktober 1987, eerste Werelddag van Verzet tegen Armoede. 100.000 verdedigers van de Rechten 
van de Mens. 

Ideeën of vragen: 

2017.belg@atd-vierdewereld.be
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JOSEPH WRESINSKI
(1917-1988)

‘DIT VOORAL WIL IK JULLIE IN HERINNERING BRENGEN’. AAN DE VOORAVOND VAN ZIJN  
HARTOPERATIE SPREEKT JOSEPH WRESINSKI DE VOLONTAIRS VAN ATD VIERDE WERELD TOE.  
HET IS 8 FEBRUARI 1988, IN EEN PARIJS ZIEKENHUIS. DE CASSETTERECORDER REGISTREERT.  

ENKELE DAGEN LATER, OP 14 FEBRUARI 1988 OVERLIJDT JOSEPH WRESINSKI. DE ARMOEDE DIE  
HIJ ZELF KENDE EN ZIJN GEDEELDE LEVEN MET MENSEN IN GROTE ARMOEDE WAREN DE BRON 

VAN VEEL INZICHTEN. DIE KOMEN AAN BOD IN DIE LAATSTE GESPROKEN BOODSCHAP.

‘Wat ik graag wil meegeven, is dat wij 
heel, heel dicht bij de gezinnen moe-
ten blijven. Voor alles is het belangrijk om 
trouw te blijven aan ons gevecht voor het 
gezin.’  Dat was ook toen bepaald geen 
modieuze boodschap. Waarom wilde Jo-
seph Wresinski zo uitdrukkelijk dat ATD 
Vierde Wereld een gezinsbeweging zou 
zijn? Niet uit principe, wel minstens om 
twee redenen gegrepen uit het leven met 
de armste gezinnen. In de eerste plaats: als 
alles misgaat, als iedereen je in de steek 
laat, dan blijft de familie over als enige ha-
ven. Tweede reden: het gezinsleven wordt 
bij mensen in armoede heel vaak van bui-
tenaf onder druk gezet. Kinderen worden 
afgenomen en geplaatst. Een moeder 
krijgt te horen dat ze beter zou weggaan 
bij de man waarmee ze samenleeft, soms 
wordt dit zelfs als voorwaarde gesteld om 
hulp te krijgen.

‘We moeten vooral heel, heel dicht blijven bij de meest uitgesloten gezin-
nen.’  Daarmee wijst hij op een grote valkuil: het is verleidelijk om te steunen 
op de meest dynamische, de meest dappere, de meest intelligente mensen.  
Op zich is dat goed, maar je kan je daar zo in laten meeslepen dat je de alle-
rarmsten niet meer ziet. We moeten ons ook niet in alle windrichtingen laten 
meezuigen door de meest uiteenlopende acties. De belangrijkste vraag blijft:  
helpt deze actie de allerarmsten om eruit te raken en om zelf ‘bewerkers van 
mensenrechten’ te worden, in hun eigen milieu?

‘We hoeven niet bang te zijn om hoog te mikken, zelfs als we denken - 
overigens terecht - dat de armsten niet onmiddellijk kunnen aannemen wat we 
voorstellen. Dat verplicht ons enkel om stap voor stap te gaan, en daarvoor heb-
ben we een werkplan nodig.’ Als we willen dat de armsten vrije mensen worden 
die zelf ook binnen hun gemeenschap vrijheid kunnen brengen voor anderen, 
dan is het nodig dat we al onze kennis en ontwikkeling werkelijk delen en over-
brengen. En dat we de middelen bedenken om dat te doen. We zijn niet louter 
‘techniekers’. Alles wat een mens tot een volledige, harmonieuze mens maakt, 
dat moeten we aanbrengen, dus ook kunst en poëzie. De uitdrukkingskracht van 
schilderijen, van muziek, daar moeten we ook zelf van doordrongen zijn.

‘ Wij zijn niet in staat de gezinnen binnen te leiden in de wereld van morgen, 
noch in die van vandaag, als wij zelf geen deel hebben aan de wereld.’ Poli-
tieke en filosofische discussies, mensen die opkomen voor een geloofsovertui-
ging, dat moet ons boeien. Zo kunnen we de hoop delen van allen die strijden 
en hen eraan herinneren dat de armsten deel moeten uitmaken van hun strijd 
en van hun denkwereld.

‘We kunnen gebruik maken van psychologie, sociologie, economie en an-
dere wetenschappen’. Als we vrije mensen willen vormen dan moeten we hen 
deze instrumenten in handen geven die de mensheid in de loop der jaren leerde 
gebruiken om te bouwen aan een rechtvaardiger wereld, met meer gelijke kan-
sen, met vrede als een levende werkelijkheid.

‘We streven naar een zekere manier van leven-met-de-anderen, zo dat zij 
voor ons van betekenis zijn, dat wij hen tot maatstaf nemen. Zij voeren pre-
cies dezelfde strijd als ons, met dezelfde moeilijkheden, dezelfde twijfels ook, 
dezelfde inspanningen, verdriet, maar ook met dezelfde hoop en vreugde. Dat 
is wat ik spiritualiteit noem.’ Het is een aanvoelen van de ander, die naarma-
te hij kleiner en zwakker is, voor ons des te belangrijker en groot is.

selectie en bewerking: Isabelle Maes, Katia Delisse-Mercelis, M.T. Poppe
Uitgeschreven tekst van de cassetteboodschap: 
www.joseph-wresinski.org/Aan-het-Volontariaat.html

	 Joseph Wresinski



ATD VIERDE WERELD BRENGT OOK DIT JAAR EEN NIEUWE REEKS VAN 5 WENSKAARTEN 
UIT! ALS JE DEZE WENSKAARTEN KOOPT, STEUN JE DE PROJECTEN EN ANDERE  

ACTIES DIE ATD VIERDE WERELD WERELDWIJD SAMEN MET MENSEN IN  
ARMOEDE ORGANISEERT.

1 kaart + 1 enveloppe = 1 euro. 
Je kan ook een mapje kopen met 10 verschillende kaarten van  

voorbijgaande jaren (Bestelcode: S). 1 Mapje kost € 5.
 
Je kan je bestelling telefonisch (02/647.92.25) of per email (contact@atd-vierdewereld.be) doorgeven.
Na ontvangst van de wenskaarten, kan je het bedrag overmaken aan ATD Vierde Wereld België vzw op 
rekeningnr. IBAN : BE89 00007453 3685 (BIC: BPOTBEB1) met vermelding “wenskaarten + je naam”.

WENSEN

54 

8   7   

6 
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VERZENDKOSTEN Alle prijzen zijn excl. verzendkosten:
1 tot 6 kaarten > 1,60 euro
7 tot 20 kaarten > 2,50 euro
21 tot 60 kaarten > 4,00 euro
61 tot 80 kaarten > 5,50 euro
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KALENDER 
VOLKSUNIVERSITEIT VAN DE VIERDE WERELD
Zaterdag 3 december 2016 en zaterdag 11 februari 2017
Plaats van dialoog en vorming met mensen in armoede

EUROPESE VOLKSUNIVERSITEIT  
VAN DE VIERDE WERELD
19-20 december 2016
Een afvaardiging van ATD Vierde Wereld Vlaanderen  
neemt deel

KENNISVOORMIDDAG
Zaterdag 11 maart 2017

LEESBIJEENKOMSTEN
Leesbijeenkomsten zijn gepland in:
-  Lint
Raadpleeg daarvoor onze website.

INFORMATIE-ONTMOETING: De internationale  
Beweging ATD Vierde Wereld in België, wat is dat, wie zijn dat?
De beste manier om dat echt te weten te komen is ons ontmoeten. Maak een afspraak.

GEÏNTERESSEERD IN EEN VAN DEZE ACTIVITEITEN?
Informeren en aanmelden via het secretariaat: contact@atd-vierdewereld.be.

ACTUELE INFORMATIE: zie www.atd-vierdewereld.be

WERELDDAG VAN VERZET  
TEGEN EXTREME ARMOEDE 2016

Een fotoreportage over de verschillende activiteiten rond 17/10 in Vlaanderen kan je terugvinden op onze 
website. In Ronse bijvoorbeeld werd een lappendeken “Koerte Puintè” van 17m x 10m, gebreid door 
mensen met en zonder armoede-ervaring, ontrold. Een oproep voor een warme, solidaire samenleving!

	 Foto: Geertje Franssen

20 KM  
DOOR BRUSSEL 2017

De ploeg van ATD Vierde Wereld neemt in 2017 opnieuw deel 
aan de 20 KM door Brussel! Volgend jaar gaat de loopwedstrijd 
door op 28 mei 2017. Je kan je nu al voor-inschrijven in onze 

ploeg door je naam, adres en geboortedatum te mailen 
naar contact@atd-vierdewereld.be. Meer info krijg je in 

de loop van februari. 


