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Tekening Steven Gryspeerdt

Bomen kunnen symbool 
staan voor heel wat positieve 
zaken, zoals groei, leven, be-
scherming, schaduw, vruch-
ten, behuizing voor dieren, 
stevigheid, duurzaamheid, 
verworteling, ouderdom, per-
soonlijkheid, heden, verle-
den, toekomst en familie.  
De nationale Volksuniver-
siteit in Antwerpen in april 
ging over: Voor wie ben jij 
(als) familie? Wie is voor jou 
(als) familie? Vragen die veel 
moois én vervelends oprie-
pen, want niet iedereen heeft 
(veel) familie en als je wel 
familie hebt is dat nog niet 
altijd een zegen. Want wat 
als er spanningen zijn, als je 
kinderen geplaatst zijn of je 
werd zelf als kind geplaatst? 
‘Familie, dat zijn mensen 
die iets voor mij betekenen 

en mensen voor wie ik iets 
beteken’, zei iemand. Dat 
kunnen bloedverwanten zijn, 
maar ook netwerken die we 
zelf hebben gevormd of bij-
voorbeeld een lokale groep 
of Vereniging waar Armen 
het Woord Nemen. 
De deelnemers aan de Natio-
nale Volksuniversiteit konden 
ook ervaringen delen door 
een blad op te hangen aan 
de Boom van Fierheid. 

Boom van Fierheid

Als internationale Beweging 
ATD Vierde Wereld willen 
we graag zo’n boom zijn tus-
sen andere bomen. Diep ge-
worteld in de ervaringen en 
verhalen van mensen wereld-
wijd die extreme armoede 
kennen, hopend op vruchten: 
gerechtigheid en vrede voor 
iedereen. 

De redactie
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Jongeren in actie in de zomer 
Pirlewiet zoekt medewerkers
Al 25 jaar zorgt Pirlewiet vzw ervoor dat mensen die 
het moeilijk hebben een deugddoende vakantie kun-
nen beleven. ‘Daarin slagen we alleen maar dankzij de 
inzet van vrijwilligers. Vrijwillige inzet is dan ook de 
motor van onze werking en ons kostbaarste goed.’  
Pirlewiet is tweerichtingsverkeer : monitoren leren ge-
zinnen in armoede kennen, verschillen en gelijkenissen. 
‘We leren van elkaar.’ Het zijn intense momenten van 
vriendschap, plezier, samen genieten. In een sfeer van 
respect en openheid voor elkaar verlegt ieder zijn of haar 
grenzen. Een onvergetelijke belevenis! 
Wil jij ook de Pirlewietvakanties mee vorm geven? 
Elk jaar zijn ruim 100 monitoren nodig. Informatie en data : www.pirlewiet.be.
Of bel naar het secretariaat van Pirlewiet op het nummer 09/26 90 788. 

 Djynamo nodigt uit

Europese jongeren in beweging tegen armoede en uitsluiting
In de traditie van het samen bouwen, onderhouden en ontwikkelen van de ontmoetings-
plaatsen van ATD Vierde Wereld leverden ontelbare mensen, vooral jongeren, vrijwillig hun 
bijdrage gedurende de ruim 50 jaar dat de internationale beweging bestaat. Zo blijven de 
vele plekken en huizen betaalbaar, mooi en doelmatig.
Ook dit jaar nodigt ATD Vierde Wereld jongeren daarvoor uit. Naast de werkmomenten zijn 
er informatieve en creatieve activiteiten. Je ontmoet er mensen die zich langdurig inzetten 
in de strijd tegen armoede en uitsluiting. Je werkt samen met vrijwilligers en jongeren van 
lokale organisaties, andere regio’s en landen.

Bouwdagen
Wijhe, Nederland. 
Ontmoetingsboerderij ‘t Zwervel van ATD Vierde Wereld. 
Data : 26 - 30 mei en 2 - 6 juli.
Talen : Nederlands.
Richtprijs : 5 euro per dag + reiskosten.
Leeftijd : 16-26 jaar.
Info en inschrijving: djynamo@atd-vierdewereld.be of via het secretariaat. 

Huis Neudorf, Gerswalde, Duitsland.  
(100 km ten noorden van Berlijn).
Forum voor Gemeenschap in Europa.
Datum :  2 - 12 juli. 
Talen : Duits, Pools, Frans.
Richtprijs : 5 euro per dag + reiskosten.
Leeftijd : +18 jaar. 
Info : http://hausneudorf.de/ueber/mitarbeiten.

Dit is slechts een greep uit de mogelijkheden. 
Voor actuele informatie of andere zomerfestivals 
in wijken of gezinsuitstappen in België, Noord-
Frankrijk of elders in Europa : surf naar onze 
website www.atd-vierdewereld.be of stuur ons een mailtje.
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M. uit Oostende. Ik ben J. uit 
Oostende”. Ook M., J. en V. uit 
Turnhout zijn hier voor de eer-
ste keer. Elk van hen krijgt een 
warm applaus.
Maar er zijn ook afwezigen. 
Ziekte, griep, of de zorg voor 
een familielid. We willen hen 
een kaartje sturen, zegt Katia 
die samen met Miriam de volks-
universiteit begeleidt. We zetten 
er onze naam op om die men-
sen moed te geven, zoals je dat 
bij familie doet. Sommige deel-
nemers aan de volksuniversiteit 
hebben in de loop der jaren 
banden gesmeed en voelen een 
verbondenheid die aan familie 
doet denken.

Dit is ook het thema van deze 
volksuniversiteit :
Voor wie ben jij (als) familie? 
Wie is voor jou (als) familie?
Wie en wat helpt om een fa-
milie of sociaal netwerk op te 
bouwen?

Een thema dat veel deelnemers 
diep raakt. Dat bleek al uit de 
voorbereidingen die vanuit de 
plaatselijke groepen doorge-
stuurd werden aan het team van 
de volksuniversiteit.

Miriam herhaalt even de afspra-
ken : wat we hier zeggen wordt 
opgenomen, zo gaat het niet 
verloren; het is dan ook belang-
rijk om pas te spreken als je de 
micro hebt;  wie nog niet heeft 
gesproken, zal eerst de micro 
krijgen.

Op dezelfde manier verloopt 
het bij de Franstaligen. Twee 
verschillende gesprekken 
maar de bekommernissen zijn 
herkenbaar. In onderstaande 
bloemlezing lopen ze dan ook 
door elkaar.

De boom en de wortels
In de voorbereiding sprak 
iemand over zijn overleden 
vrouw. Hij zei : ‘Als je de boom 
neemt, moet je ook de wortels 
erbij nemen, de kinderen en de 
achtergrond van die persoon, 
niet alleen hetgeen je ziet, er zit 
vaak ook veel achter.’
‘Ik werd heen en weer geslin-
gerd tussen moeder en vader 
en verbleef in instellingen. Ik 
moest steeds mensen opgeven. 
Je wordt er hard door. Maar 
je denkt wel aan die mensen 
en je mist ze. Ik zit nu in de 
psychiatrie voor verzorging.  Ik 
ben toch trots op wie ik ben 
ondanks mijn verleden maar de 
moed is er niet altijd om door te 
gaan.’ 

Een nationale, tweetalige 
volksuniversiteit waarbij over en 
weer getolkt wordt is boeiend, 
maar vraagt extra inspannin-
gen van iedereen. Deelnemers 
uit Luik, Doornik en Charleroi 
waren vroeg opgestaan om erbij 
te kunnen zijn. Er was geko-
zen voor een inleiding samen, 
vervolgens een samenkomst per 
taalgroep, onderbroken door 
de middagpauze waar iedereen 
elkaar weer kon ontmoeten, en  
als afsluiting weer een tweetalig 
gesprek.

Familie
‘Ik wil heel graag beginnen met 
de mensen die voor de eerste 
keer naar de volksuniversiteit 
komen nog eens in het bijzon-
der welkom te heten’. Miriam 
opent de Nederlandstalige 
samenkomst.
“Ik ben N. van de groep Sint-
Andries, Antwerpen. lk ben L. 
en ik kom uit Ronse. Ik ben 

Nationale Volksuniversiteit in Antwerpen over (familiale) banden

In een familie kan je fier zijn

Een tweetalig lied om af te sluiten: ‘Er is genoeg voor iedereen - 
Y’en a assez...’. 

De lokalen van de Universiteit Antwerpen, in de omgeving van de Grote Kauwenberg, 
vormden op zaterdag 16 maart een ideaal kader voor de Volksuniversiteit van de Vierde 
Wereld, met dit keer deelnemers uit Vlaanderen, Brussel en Wallonië.
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‘Bijna iedereen in onze groep 
had ervaringen met familie-
conflicten en familiebreuken. 
We hebben daarbij vastgesteld 
dat bepaalde mensen worden 
verstoten door hun familie, ze 
worden niet aanvaard. Soms 
grijpen buitenstanders in en 
gaan families uit elkaar, bijvoor-
beeld in het geval van plaatsing 
van kinderen, of als mensen 
op straat komen te staan en de 
vrouw en de kinderen in één 
opvang en de man in een an-
dere wordt geplaatst.  Dat zijn 
ook allemaal zaken die familie-
breuken kunnen veroorzaken.’

Voor sommige mensen is of was 
het gezin een plaats van pijn. 
Enkele mensen benadrukken 
ook dat je je niet mag opsluiten 
in je gezin, dat kan verstikkend 
zijn.

‘In gezinnen met veel kinderen 
en een heel laag inkomen is de 
sfeer vaak erg gespannen.’

‘De mensen die het dichtst bij 
je staan, kinderen, kleinkinde-
ren, dat blijft belangrijkst. Ook 
grootouders zijn belangrijk.’

De grote familie
‘Familie, dat zijn mensen die 
iets voor mij betekenen en men-
sen voor wie ik iets beteken.’ 
‘Door met verenigingen samen 
te werken en vrijwilligerswerk 
te doen behoud ik mijn contac-
ten.’
‘Mijn collega belde mij op dat 
zijn dochter was overleden.  
Dat heeft me echt geraakt. Mijn 
collega heeft me er de laatste 
jaren doorgeholpen. Nu is het 
mijn beurt om te helpen en 
ons erdoor te slaan, de weg is 
vooruit.’
‘Een goed netwerk kan familie 
vervangen, maar toch is het niet 
helemaal hetzelfde. Je voelt dat 
pijnlijk aan zoals met Kerstmis.’
Verschillende keren wordt 
gezegd dat de groep van ATD of 
een andere groep waar mensen 
samenkomen eigenlijk ook als 
een familie ervaren wordt.

Fier
‘Als het goed gaat met mijn 
kinderen, dan ben ik fier.’
‘Ik ben fier dat ik tot nu toe mijn 
familie heb kunnen samenhou-
den.’
‘Ik ben fier dat ik na 9 jaar de 
beslissing kon nemen om me 
vrijwillig te laten opnemen en 

dat ik daarbij veel steun had 
aan mijn vrienden en vriendin-
nen.’
‘Ik ben heel fier dat ik zelf een 
beetje uit de armoede geraakt 
ben en contact kan nemen met 
mensen die het moeilijk heb-
ben, dat ik kinderen kan opvan-
gen, dat ik hier nu in de VU kan 
komen, dat ik gehoord word, en 
dat ik ook nog leer.’

Opvoeden
Ouders willen het goed doen. 
Wie kan hen raad geven? Zo 
kwam ook de opvoedingswin-
kel ter sprake. ‘Iedereen kan er 
terecht. Maar ook al is het vrij-
blijvend, ook al wordt er geen 
dossier opgemaakt, het blijft 
moeilijk om de stap te zetten. 
Mensen hebben niet altijd het 
nodige vertrouwen, vanuit hun 
ervaring met andere diensten.’
‘Wij brachten een tijd geleden 
met onze groep een bezoek aan 
een opvoedingswinkel omdat 
we ook niet goed wisten hoe ze 
daar te werk gaan. We merkten 
dat de meesten onder ons toch 
wel schrik hebben, dat ze den-
ken : zullen ze onze kinderen 
niet afpakken of plaatsen? Het 
is toch wel heel moeilijk.’
‘In onze groep proberen we 
elkaar te helpen en oplossin-
gen te zoeken. Daar hou ik een 
goed gevoel aan over. Ik heb 
dan meer kracht en meer ener-
gie om terug naar mijn gezin 
te gaan. Betrokkenheid maakt 
sterker. We zijn een gezinswer-
king, dat is belangrijk, de band 
tussen kinderen en ouders is 
belangrijk.’
‘Plaatsen waar ouders andere 
ouders kunnen ontmoeten en 
kunnen deelnemen aan een 
gezamenlijk project, dat is heel 
belangrijk. Dat helpt echt om je 
rol als ouder op te nemen.’ 

Katia Mercelis 
met medewerking van 

Rita Everaert en M.T. Poppe

De groep Sint-Andries. ‘Ik zie de groep als familie van mij. Ik zie ze meer 
dan mijn eigen familie.’ Op de achtergrond: de boom van fierheid, ook 
als symbool van familie, heden, verleden en toekomst. 
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Steeds vaker wordt de film in-
middels ook ingezet in het ho-
ger onderwijs, met name in op-
leidingen voor maatschappelijk 
werkers. In Gent werd in samen-
werking met ATD Vierde Wereld 
vanuit het OCMW een compleet 
project opgezet, met in april 
twee voorstellingen in de Hoge-
school Gent. Respectievelijk 220 
en 260 mensen, waaronder twee 
keer 100 studenten, mensen met 
ervaring van armoede, docen-
ten, sociaal assistenten, politici 
en andere belangstellenden za-
gen de film. Ook de Artevelde 
Hogeschool, eveneens in Gent, 
en de Thomas More Hogescho-
len in Turnhout en Geel hebben 
al met de film gewerkt. 

Mensen met ervaring van 
armoede herkennen zich in 
de personages en situaties in 
de film. De vertegenwoordi-
gers van de groep ATD Vierde 
Wereld uit Ronse getuigden 
daarover in de inleiding die ze 
samen hadden voorbereid. “Er 
wordt ons veel beloofd maar er 
komt niets van in huis”, vertelde 
Laila aan het publiek. “Dat 
maakt ons kwaad. Wij moe-
ten wel onze beloftes houden. 
Van ons wordt er geëist dat 
we onmiddellijk dingen doen: 
bijvoorbeeld, we moeten zoveel 
bewijzen hebben dat we werk 
zoeken maar zelf moeten we 
wachten op een sociale wo-
ning, leefloon,…” 
Ook Ludovic vertelde over zijn 
ervaringen: “Het is niet een-

voudig om werk te zoeken. We 
lopen alle interimbureaus af. 
De bedienden kijken soms op 
ons neer. Ze zien ons als leu-

genaars en crapuul. Ze vragen 
ook of we een auto hebben. 
Ze willen ons vaak geen werk 
buiten Ronse aanbieden omdat 
ze niet geloven dat we bereid 
zijn om vroeg op te staan en te 
fietsen of te stappen om op tijd 
te komen.” 

Herkenbaar 
“Armoedebestrijding is iets an-
ders dan soep uitdelen, liefda-
digheid. We moeten de mensen 

sterker maken”, rea-
geerde een studente 
na de film, toen mo-
derator Peer van der 
Kreeft reacties vroeg 
aan het publiek. 
Andere reacties: 

“Indrukwekkend”; “Het weg-
halen van de kinderen raakt”; 
“De verhalen zijn herkenbaar. 
Ook nu nog zijn er in de wijken 
van de stad grote verschillen”, 
“Aanklagen blijft nodig, recht is 
belangrijk”. 
OCMW-voorzitter Rudy Cod-
dens vertelde in de aanslui-
tende dialoog dat hij de film 

Film rekent af met clichés rond armoede

OCMW en Hogeschool Gent 
werken met film 
‘Joseph, de rebel’

Moderator Peer van der Kreeft introduceert de leden van 
ATD Vierde Wereld uit Ronse die de inleiding verzorgen.

Armoede realistisch en toch waardig in beeld brengen op een manier die boeit en raakt, zon-
der op goedkoop sentiment te spelen, vergt veel kennis en inzicht én filmvaardigheden van 
hoog niveau. Na meer dan 35 voorstellingen vanaf februari 2012 in kleine en grotere zalen in 

Vlaanderen en Brussel weten we het zeker: ‘Joseph, de rebel – Van wanhoop tot verzet’ van de Franse 
filmmaakster Caroline Glorion is zo’n film. Een eyeopener bovendien die afrekent met clichés en 
vooroordelen.
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vooraf samen met zijn vrouw  
had bekeken en dat ze beiden 
zeer geraakt waren door de 
film. Hij gaf ook aan dat Gent 
zwaar inzet op betere huisves-
ting, omdat dit fundamenteel is 
in een structurele aanpak van 
armoede. Het is een basis voor 
gezondheid en voor het vinden 
van werk. 
Volgens Tim Lefevre van de 
Beweging van Mensen met 
een Laag Inkomen en Kinderen 
(BMLIK) worden mensen om te 
overleven soms gedwongen om 
te frauderen met sociale wonin-
gen. Het leefloon moet omhoog 
en de regels voor samenwonen 
moeten worden aangepast, dat 
zou veel woningen opleveren. 
Persoonlijk voelt Rudy Coddens 
wel voor aanpassingen van de 
regels rond samenwonen, maar 
politiek en technisch is dat een 
vrij lastig traject. De dialoog 
hierover moet in ieder geval 
verder aangegaan worden, al-
dus de OCMW-voorzitter.

Maatschappelijk debat 
Op een opmerking van iemand 
uit het publiek, dat de dialoog 
te weinig politiek was, zei Katia 
Mercelis van ATD Vierde We-
reld, dat het maatschappelijk 
debat even belangrijk is. “We 
zijn elkaars buren, leraren, … 
Wat kunnen we doen in onze 
eigen omgeving?” Alles begint 
met echt en onbevooroordeeld 
naar de mensen luisteren, zo 
zei Inge Vanroose, docent 
HoGent: “We leren hiervoor 
technieken aan”. 
Lieve De Grande van BMLIK 
reageerde op de scene in de 
film waarin de vrouwen in de 
krottenwijk zich opmaakten. 
Lieve en een deelneemster 
spraken over het project ‘Perfect 
is saai’ van vzw Sivi in Gent 
rond mooie foto’s maken. Lieve 
vertelde over de gekwetste bin-
nenkant en het belang daaraan 
te werken.

Luisteren 
Herman Van Breen richtte zich 
tot de studenten in de zaal: 
“Gaan we luisteren naar de 
mensen of gaan we de regels 
toepassen? We moeten de ge-
zinnen niet als ‘doelgroep’ zien, 
maar als uitgangspunt.” “We 
moeten altijd respect tonen en 
geloven in de talenten en de 
positieve inzet van de mensen”, 
zei Rudy Coddens.
“We bereikten een breed en 
divers publiek met een niet-
evident thema, maar met een 
positieve en toekomstgerichte 
boodschap. Het bracht vele 
mensen tot nadenken en dia-
loog en dat was uiteindelijk het 
opzet”, aldus stafmedewerker 
Joris Beaumon van OCMW 
Gent, die het initiatief had 
genomen in het project rond de 
film.  

Tekst en foto’s : 
Jos Delisse

De film ‘Joseph, de rebel – Van 
wanhoop tot verzet’ is verkrijg-
baar via ons secretariaat met 
tips en aanwijzingen voor een 
goede voorstelling en dialoog. 

Spanningsveld
Herman Van Breen van ATD 
Vierde Wereld zei dat de bede-
ling de laatste tijd weer meer 
en meer in de mode raakt. “De 
voedseloverschotten worden op 
deze manier structureel weg-
gewerkt. De mensen hebben 
het moeilijk om nee te zeggen. 
Verenigingen moeten oppassen 
ook niet meer en meer in die 
hoek te worden geduwd.”
HoGent-docente Nicole Van-
houcke schetste het spannings-
veld tussen soep bedelen en 
empowerment, mensen leren 
vissen in plaats van ze vis te 
geven. Vanhoucke zei ook dat 
veel studenten toch beginnen 
met de vooroordelen die in het 
publieke debat leven: het idee 
dat armoede op zijn minst deels 
eigen schuld is. 
In de film komt een maatschap-
pelijk werkster voor die ‘kin-
deren opeet’ (dwz meeneemt 
om geplaatst te worden). Tim 
Lefevre van BMLIK ging hier op 
in: “Er is nog steeds veel angst 
voor plaatsing. Als de mensen 
vrijwillig hulp vragen, blijkt die 
hulp niet altijd vrijblijvend...”. 
Dat de angst voor plaatsing nog 
steeds groot is bij veel gezinnen 
werd door verschillende men-
sen bevestigd. 

De betrokkenheid van het publiek in de goed gevulde aula van 
HoGent bij de dialoog na de film is groot. 
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De Verenigde Naties
Dat de VN-Mensenrechtenraad in september 
vorig jaar de Richtlijnen inzake Extreme 
Armoede en Mensenrechten heeft aangeno-
men is een bemoedigende ontwikkeling. 
Dat vertelt speciaal VN-rapporteur 
Magdalena Sepúlveda in een interview, te 
vinden op www.atd-fourthworld.org. 
Voor het eerst zijn er nu concrete richtlijnen, 
gekoppeld aan verplichtingen. De landen 
die lid zijn van de Raad hebben op zich 
genomen om de meest uitgesloten burgers 
toegang te verschaffen tot hun fundamentele 
rechten. Er wordt vooral gefocust op grote 
obstakels van sociale, culturele, 
economische en struc-
turele aard. Sepúlveda 
zegt dat de stem van de 
armsten in de Richtlijnen 
doorklinkt door het werk 
van de Beweging ATD 
Vierde Wereld, die hier 
decennia lang vanuit kennis en 
ervaring voor gestreden heeft. 
Met ATD Vierde Wereld zal 
Magdalena Sepúlveda zich er-
voor inzetten, dat de Richtlijnen 
ook meegenomen worden in de 
Ontwikkelingsdoelen na 2015. 
Dan lopen de huidige afspraken 
rond de  Millenniumdoelen die 
in 2000 gemaakt zijn af.  

Volksuniversiteit in Canada
Omdat in Quebec, Canada, de Volksuniversiteit van 
de Vierde Wereld vijf jaar bestaat werd een diepgra-

vende enquête gehouden. 
Zeventig mensen die regelmatig deelnemen werden 

bevraagd. De enquête werd uitgewerkt met steun 
van de Universiteit van Quebec in Montréal, de UQAM.  

Op welke manier draagt de Volksuniversiteit bij aan de 
armoedebestrijding? Dat was de centrale vraag. 

De Volksuniversiteit is een leerplaats. Het is één van de zeldzame 
plaatsen waar mensen in armoede in dialoog kunnen gaan met 

mensen uit heel verschillende milieus.
De Volksuniversiteit verandert het persoonlijk leven van de deel-

nemers. En daarmee begint de strijd tegen de armoede. 
Het woord leren nemen, anders naar jezelf kijken, de vooroorde-

len loslaten die anderen over jou hebben, leren van anderen en 
samen met hen in beweging komen. www.atdquartmonde.ca

Verzet tegen extreme armoede :
     een strijd in allerlei talen 

De internationale Beweging ATD Vierde Wereld is actief in meer dan dertig landen op alle 

continenten. In verschillende landen hebben we websites en er zijn een aantal internationale 

sites die proberen een overzicht te geven van wat er in en buiten de beweging gebeurt in de 

strijd tegen extreme armoede. Hierbij geven we kort enkele onderwerpen weer. 

Ongehoorde stemmen
De media brengen zelden onbevooroordeeld en 
structureel de verhalen in beeld van mensen die in 
grote armoede leven. Terwijl juist zij degenen zijn die 
de kennis en ervaring hebben om dit onrecht werke-
lijk aan te pakken. De website www.unheard-voices.
org geeft deze ‘ambassadeurs van verandering’ volop 
ruimte om hun verhaal wèl te doen. Mensen die in 
moeilijke omstandigheden leven van Madagascar tot 
de Filipijnen en van België tot de Verenigde Staten 
doen hun verhaal. Niet zelden aangrijpend, ontroe-
rend en bemoedigend zijn deze korte reportages, ge-
tuigenissen, interviews. U hoort allerlei talen, voor de 
ondertiteling is er keuze uit Engels, Frans en Spaans.

Jongeren in Guatemala
In Guatemala heeft ATD Vierde Wereld veel aandacht voor jonge mensen. Er is veel geweld in het 
land. Vooral jongeren zijn er aan blootgesteld. Sociaal zijn ze zeer kwetsbaar. Omdat die ontbreken, 
wil ATD Vierde Wereld ontmoetingsplaatsen creëren waar ze hun ideeën kunnen uitdrukken, gehoord 
en begrepen worden en de kans krijgen om zich sociaal te engageren. Het is ook de bedoeling de 
vooroordelen die tegen hen leven weg te werken. Via samenwerkingsverbanden met andere organisa-
ties en instellingen wordt gezocht naar kansen om hen een betere toekomst te geven. 
www.cuartomundogt.org
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Voor giften en lidmaatschap kunt u stor-
ten op rek.nr.: 000-0745336-85 (IBAN: 
BE89 0000 7453 3685) Giften van 40 
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 Fondsen-
werving (VEF) en ondertekende haar 
ethische code. Op www.atd-vierdewe-
reld.be vindt u meer informatie over 
hoe u ons (financieel) kunt steunen en/
of lid kunt worden. 

Lid van de Internationale Beweging 
ATD Vierde Wereld, een niet-gouver-
nementele organisatie (NGO) voor 
armoedebestrijding. Ze is niet gebonden 
aan een geloofsovertuiging, levens-
beschouwing of politieke stroming. 
Het belangrijkste doel is: de armoede 
bestrijden met de armsten 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. 

VOLKSUNIVERSITEIT VAN DE 
VIERDE WERELD
Plaats van dialoog en vorming 
met mensen in armoede. 

Zaterdag 1 juni, VierdeWereld-
huis Brussel. Op uitnodiging.
Zondag 23 juni, nationale ge-
zinsdag Chevetogne. 

SHELTER voor MEDESTANDERS 
en SYMPATHISANTEN 
elkaar steunen door ontmoeting 
en mee-doen.
Elke eerste donderdag van de 
maand van 17u tot 20u. Onze 
deuren en telefoonlijnen staan 
open voor vragen. Breng zelf je 
picknick mee, wij zorgen voor 
soep. In het VierdeWereldhuis. 
Volgende data: 6 juni en 4 juli 
(laatste van het seizoen). 
Na de zomer beginnen we op 
donderdag 3 oktober. 

VORMINGSDAG VOOR MEDE-
STANDERS
Op zaterdag 9 november in 
Hasselt. Informatie en aanmel-
den via het secretariaat. 

OPEN DEUR WILLEBROEK
Dinsdag 2 juli van 20 tot 
21.30u. Maak kennis met ATD 
Vierde Wereld in Willebroek. 
De Internationale Beweging 
ATD Vierde Wereld: wat is dat, 
wie zijn dat? De beste manier 
om dat echt te weten te komen 
is ons ontmoeten. Een goede 
gelegenheid is deze kennisma-
kingsbijeenkomst in ons lokaal 
in Willebroek. Graag vooraf 
inschrijven per mail of telefoon 
via het secretariaat.

FILM ‘JOSEPH, DE REBEL’
Woensdag 23 oktober, Wa-
rande, Turnhout. 
Actuele info over voorstellin-
gen elders: zie website.

DJYNAMO, Europese jonge-
renbeweging van ATD Vierde 
Wereld. Tussen 16 en 26, en 
interesse om deel te nemen 
aan een volgende bijeenkomst 
of een zomerontmoeting in Eu-
ropa? Contacteer ons of kijk op 
de website. Mail: djynamo@
atd-vierdewereld.be.
Zie artikel elders in het blad.

ACTUELE INFORMATIE: zie 
www.atd-vierdewereld.be

Vrijwilligers van Recht-Op uit Antwerpen werden op 4 mei 
vergast op een aangenaam dagje uit in Brugge. De medestanders-

groep ATD 
Vierde We-
reld Brugge, 
die regel-
matig andere groepen ontvangt in haar mooie 
stad, zorgde voor een boeiend en ontspannend 
programma met ruimte voor wederzijdse ken-
nismaking. Onder een aangenaam lentezonnetje 
bracht de paardenkoets de gasten en hun gidsen 
naar de mooiste plekjes van Brugge en wandel-
den zij door het begijnhof. Een bezoekje aan het 
oude Sint-Janshospitaal bracht de deelnemers 
even terug in de tijd. (Foto: Bruno Morent). 

Antwerpse groep te gast in Brugge


