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17 oktober 2014 in Oostende
ATD Vierde Wereld Kust

‘Het aantal daklozen in de Ver-
enigde Staten blijft stijgen. En in 
steeds meer steden worden ze als 
criminelen behandeld.’ Evita Neefs 
beschrijft in De Standaard van 14 
november de toestand in Fort Lau-
erdale in Florida. Handelaars en 
andere inwoners vinden dat de ha-
velozen het straatbeeld vervuilen. 
‘Het stadsbestuur kwam hen tege-
moet met een waslijst aan regels 
die het de daklozen, de bedelaars 
en de goede zielen die hen helpen, 
behoorlijk lastig maken.’ Ook in 
andere steden is dit de trend. ‘Zo 
is, bijvoorbeeld, sinds 2011 het 
aantal steden dat slapen op open-
bare plaatsen strafbaar stelt, met 60 
procent gestegen. Ook slapen in de 
auto is op heel veel plaatsen niet 
meer wettelijk.’

En in België? ‘De strijd tegen de 
armoede mag niet verward worden 
met een strijd tegen de armen’ zo 
waarschuwt Georges de Kerckhove 
verder in dit nummer. Hij neemt 
het nieuwe regeerakkoord onder 
de loep en ziet een sterke stijging 
van allerlei controles. Waar men-
sen niet voldoende middelen heb-
ben om waardig te leven zoeken 
ze zelf uit hoe ze kunnen overle-

ven. Als daarmee regels overtreden 
worden heet dat fraude. Ook tal 
van creatieve inspanningen wek-
ken vaak al argwaan.  We beseffen 
nog te weinig dat armoede zelf een 
vorm van geweld is. 

Hoe komt het dat de samenle-
ving zo hard wordt? Van mensen 
die getekend zijn door miserie 
wordt vaak niet meer gezien dat 

ze mensen zijn. Een project van 
ATD Vierde Wereld in het Verenigd 
Koninkrijk toont in woord en beeld 
het menselijk gelaat achter stereo-
typen en statistieken. Georgina 
is één van hen. Zij is creatief en 
hoopt mensen gelukkig te maken. 

Wij wensen u alvast een gelukkig 
2015.

Overleven en creatief zijn

VierdeWereldblad
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Een menselijk gelaat

Alison is een waarheidszoeker, 
Tammy is een trotse moeder, 
Robert is een handige Harry, Paul 
is een denker, Amanda is filo-
sofe, Hazel is vrijwilliger,  Derek 
is entertainer en Anne-Marie is 
vriendin.  Allen zijn ze ook meer 
dan dat. In het boek ‘The Roles We 
Play’ worden zesentwintig mensen 
geportretteerd in woord en beeld. 

“Hier zien we het menselijk gelaat 
achter de stereotypen en statis-
tieken. Ik zou graag meer van 
dergelijke initiatieven zien, om 
anderen te inspireren, te informe-
ren en te vormen, om in te gaan 
tegen het giftige discours over 
profiteurs en bedelaars dat we in 
toenemende mate zien in de media 
en het beleid.”, schrijft Magdalena 
Sepulveda Carmona, speciale rap-
porteur van de Verenigde Naties 
over Extreme Armoede en Mensen-
rechten.

Het begon met een fototentoon-
stelling in 2009. Van elke persoon 
werden op twee plaatsen foto’s 
genomen: bij ATD Vierde Wereld 
en op een zelfgekozen plek. De 
beelden werden aangevuld met 
een geschreven zelfportret. De 
fototentoonstelling reisde door 
het Verenigd Koninkrijk en door 
Europa. Gesprekken gingen verder, 
deelnemers leerden elkaar en de 
fotografe beter kennen. Het ver-
trouwen groeide. Sommigen von-
den de oorspronkelijke foto’s niet 
meer tekenend genoeg voor wie 
ze zijn. Er werden nieuwe foto’s 
gemaakt.  En zo groeide een boek.

Georgina, dichteres

Ik schrijf graag gedichten omdat ik 
zo makkelijker mijn gedachten kan 
uitdrukken. 

Ik schrijf poëzie voor huwelijken, 
begrafenissen, geboortes, met Pa-
sen en Kerstmis. 

Onlangs schreef ik een gedicht 
voor een supermarkt en dat werd 
opgehangen aan de muur. Eén van 
mijn gedichten werd ook voorgele-
zen in het Parlement. 

Ik geef mijn gedichten aan mensen 
en ik hoop dat het hen gelukkig 
maakt. 
Woorden kunnen kwetsen, je moet 
voorzichtig zijn. Ik neem graag tijd 
om wat ik geschreven heb te her-
lezen, vraag mensen wat ze ervan 
denken en werk dan bij. 

ATD Vierde Wereld Verenigd Koninkrijk 

Portretten in woord en beeld

Het boek ‘The Roles we Play’ kan u 
downloaden via: www.atd-uk.org

Foto’s: Eva Sajovic

Mijn glimlach verbergt verdriet

En onder mijn verdriet zitten zorgen 

Als ik alleen ben

denk ik aan mijn moeder 

die ik nooit heb gekend.

Moeder, waarom liet je me alleen

om op te groeien in een instelling.? 

Heb ik een broer, een zus 

of een tweelingzus die op me lijkt ? 

Moeder, ach moeder, ik heb nooit 

geweten

wanneer je ‘s avonds je thee drinkt.

Denk je ooit aan mij ?

Ook toen ik uit de instelling  kwam 

was ik helemaal alleen. 

Moeder ach moeder van mij, 

waarom liet je me zo ver achter ?  
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Wat ook hun politieke 
overtuiging is, veel 
mensen zijn blij dat 

er een regering is. Zonder een 
beleid dat beslissingen kan ne-
men ontstaat een chaos die de 
poort opent voor de wet van de 
jungle en die verplettert uitein-
delijk de zwaksten. De regering 
moet moeilijke keuzes maken 
en sommige daarvan zullen ons 
niet gelukkig stemmen. Maar 
daar gaat het niet om.

Een stap vooruit voor iedereen
Als beweging verdedigen we 
niet één maatschappelijke 
groep, we zijn verdedigers van 
de rechten van de mens. Of po-
litieke beslissingen een welda-
dig effect hebben voor de hele 
maatschappij wordt gemeten 
aan het effect dat ze hebben op 
de meest kwetsbare leden. 
De strijd tegen de armoede mag 
niet verward worden met een 
strijd tegen de armen. Zijzelf 
zijn de eersten die zich inspan-
nen om de miserie uit te ban-
nen. Een goed beleid moet hen 
hierin erkennen, anders worden 
zij in stilzwijgen en vergetel-
heid geduwd, opgesloten in 
schaamte en afhankelijkheid, 
bestempeld als  een rem op de 
vooruitgang van allen.   

Een goed beleid zorgt ervoor 
dat iedereen een rol kan spelen. 
Gezinnen in armoede hebben 
een lange ervaring met crisis, 
veel meer dan anderen leerden 
ze er weerstand aan bieden. 
In tijden waarin economie 
zoveel betekent kunnen we 

Een nieuwe regering

Armoede aanvaarden is regeren op drijfzand

deze kennis niet verspillen. De 
toename van ongelijkheid heeft 
bovendien een negatief effect  
op de economische groei. De 
treinbestuurder die de wagons 
losmaakt van de locomotief om 
de snelheid van de trein op te 
drijven schiet zichzelf een kogel 
door de voet.

Controle
De nieuwe regering heeft een 
staatssecretaris voor de bestrij-
ding van sociale fraude. Vreemd 
is het dat die toegevoegd wordt 
aan de minister van sociale 
zaken. Door sociale zaken en 
sociale fraude onder één dak 
te plaatsen lijkt het wel of alle 
kwetsbare mensen mogelijke 
fraudeurs zijn die goed moeten 
gecontroleerd worden. Daar 
kunnen op zijn minst drie vra-
gen bij gesteld worden. 

De armoedegrens
Het minimumbedrag van de 
sociale uitkeringen zit onder de 
armoedegrens. In het regeerak-
koord is de intentie opgenomen 
om deze bedragen op te trekken 
tot de Europese norm, maar dit 
is nog geen engagement. Het 
opdrijven van controles, daar is 
wel al zekerheid over. Mensen 
in armoede zijn onverbidde-
lijk genoodzaakt hun plan te 
trekken en dat drijft hen naar 
onwettige praktijken. Dit soort 
politiek tast het burgerschap 
aan, niet enkel van de armsten 
maar van iedereen.

Welke fraude?
De stem van mensen in ar-
moede vindt maar een zwakke 
weerklank in de politieke be-
sluitvorming.
Gelijkaardige situaties zijn in 
het ene geval fraude en in het 
andere geval volkomen wet-

Oostende, 17 oktober 2014 - Velen gaven gehoor aan de oproep 
om hun verzet tegen armoede en uitsluiting te uiten.  

ATD Vierde Wereld Kust 
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telijk. We denken aan allerlei 
vormen van samenleven. Door 
belastinghervormingen moeten 
koppels nu minder betalen dan 
vroeger. Een zware aderlating 
voor de staatskas, maar de aan-
moediging om samen te leven 
kreeg voorrang. Voor mensen 
die leven van een sociale uit-
kering geldt dat niet. Samen-
leven wordt financieel zwaar 
afgestraft. Logisch dan dat het 
samenleven soms verzwegen 
wordt. 

Privacy
Dat brengt ons bij een derde 
vraag die te maken heeft met 
het privé-leven. Hoe oordelen 
of een scheiding te maken heeft 
met relatieproblemen of het ge-
volg is van een financiële logica 
en dus als fraude kan bestem-
peld worden? Het is een glad 
terrein. Respect voor het privé-
leven zou in een democratie 
vanzelfsprekend moeten zijn. 
Toch wordt dat respect zwaar 

op de helling gezet door een 
grote controledrang van deze 
regering die een staatssecretaris 
speciaal belast met deze taak.

Nultolerantie voor geweld
Het regeerakkoord kondigt een 
nultolerantie-beleid aan tegen 
alle vormen van geweld. Gen-
dergerelateerd geweld, seksueel 
geweld, homofobie-transfobie 
en intra familiaal geweld wor-
den genoemd. Maar ook armoe-
de is geweld, zoals iemand met 
een lange ervaring van armoede 
zei : ‘Met welk recht maakt u 
vandaag bedelaars van ons en 
morgen misdadigers’? 
Zijn we ons allen wel voldoen-
de bewust van dit geweld?

Georges de Kerchove
Voorzitter ATD Vierde Wereld 

België

De volledige versie van dit 
standpunt kan u lezen op onze 
website

Kennisvoormiddag 

Het nieuwe decreet 
Integrale Jeugdhulp
Wanneer? zaterdag 24 januari 
2015, 9u 45 -12u30

Waar? ATD Vierde Wereldhuis, 
Victor Jacobslaan 12, 1040 Brussel

Op 1 maart 2014 trad het nieuwe 
decreet Integrale Jeugdhulp in 
werking. 
Dit betekent het einde voor de 
Comités voor bijzondere jeugdzorg 
en de bemiddelingscommissies. 
De Ondersteuningscentra Jeugd-
zorg en de intersectorale toegangs-
poort zijn in werking getreden. Het 
decreet hertekent het landschap 
van de jeugdhulp. Alle organisa-
ties (Kind en Gezin, Centra voor 
Leerlingenbegeleiding, Centra 
Algemeen Welzijnswerk, Centra 
voor Geestelijke Gezondheidszorg, 
Vlaams Agentschap voor Personen 
met een Handicap en Agentschap 
Jongerenwelzijn) worden aangezet 
om over de sectoren heen samen te 
werken.

Heb je, als ouder of begeleider of 
hoe dan ook, te maken met kinde-
ren en jeugd met problemen, dan 
word je met deze nieuwe aanpak 
geconfronteerd. 

We laten mensen van het beleid 
aan het woord. 
We luisteren naar getuigenissen 
van ouders en hun ervaring met 
deze nieuwe aanpak. 

Hoe kunnen we vat krijgen op de 
uitwerking van dit decreet zodat de 
toepassing ervan goed is voor de 
gezinnen?

Interesse? Noteer deze datum dan 
alvast in je agenda.  De concrete 
uitnodiging vind je begin  januari 
op onze website. 

Herman Van Breen, 
Paul Eylenbosch, Raf Bisschops

Zorgwonen in Vlaanderen

Mensen in armoede willen vaak zorg dragen voor elkaar. 
Maar daarin worden ze niet gesteund door de over-

heid. Andere groepen kregen dit wel voor elkaar. Bejaarden 
en mensen met beperkingen kunnen op één adres samen-
wonen met familieleden of kennissen die voor hen willen 
zorgen. Er is een speciale inschrijving mogelijk bij de bevol-
kingsdienst die maakt dat ze niet als één gezin beschouwd 
worden. Voor mensen die omwille van armoede of tijdelijke 
moeilijke levensomstandigheden onderdak vinden bij familie 
bestaat die mogelijkheid niet. Als zijzelf of hun ‘gastgezin’ 
een sociale uitkering genieten wordt die drastisch vermin-
derd. Het zou een hele stap vooruit zijn als uitkeringen aan 
de persoon gelinkt worden, ongeacht of die alleenstaande is 
of samenwonende. 
Maar als eerste stap is het voor de overheid een kleine 
moeite om het zorgwonen uit te breiden naar alle kwetsbare 
mensen. 



vierdewereldblad  december 2014        5

Aankloppen bij Europese 
parlementsleden 
De voorstellen van ATD Vierde 
Wereld voor een Europa zonder 
uitsluiting en armoede zijn tot 
stand gekomen na maanden 
van dialoog tussen mensen in 
armoede en mensen met een 
verantwoordelijkheid in Euro-
pese instellingen. In Vlaanderen 
bezorgden we dit manifest aan 
de verschillende politieke par-
tijen. Drie Europese parlements-
leden nodigden ons uit.

Bart Staes
Wie? Europees parlementslid voor 
Groen.

Wat vindt hij belangrijk? 
Europa moet zich nu eens écht 
engageren in de strijd tegen 

jeugdwerkloosheid. De strijd tegen 
werkloze jongeren moet het hart 
van het Europese sociaal-economi-
sche beleid worden.

Wat vragen we hem?  
De Europese Unie heeft een 
Bureau voor de grondrechten. Een 
van de voorstellen in het manifest 
van ATD Vierde Wereld is de vraag 
dat dit bureau de schending van 
grondrechten kan onderzoeken en 
ook de discriminaties die het ge-
volg zijn van extreme armoede en 
dat mensen die dit ervaren daarbij 
betrokken worden.
 
Kathleen Van Brempt
Wie? Europees parlementslid voor 
de SP.A

Wat vindt zij belangrijk? 
“We moeten tonen dat Europa be-
reid is om zorg te dragen voor de 
bevolking en sociale bescherming 

een even grote prioriteit vindt dan 
economisch herstel. Want je bouwt 
geen economisch paradijs op een 
sociaal kerkhof.”

Wat vragen we haar? 
Hoewel de verschillende landen 
politiek anders zijn georganiseerd 
bestaan er opvallend veel gelijke-
nissen in de problemen waarmee 
mensen in armoede geconfronteerd 
worden. Wij vragen dat Europa 
initiatief neemt om een kader te 
creëren waarbinnen de verschil-
lende landen hun armoedebeleid 
moeten uitwerken.

Marianne Thyssen 
Haar aanstelling tot Europees  
Commissaris voor Werkgelegen-
heid, Sociale Zaken, Vaardigheden 
en Arbeidsmobiliteit maakte dat de 
afspraak van 22 september ver-
plaatst werd naar een later tijdstip.
Marianne Thyssen was op 1 fe-
bruari 2014 wel reeds te gast in 
de Volksuniversiteit van de Vierde 
Wereld. Haar aanwezigheid, haar 
luisterbereidheid en erkenning van 
mensen in armoede werden toen 
zeer gewaardeerd. 

Wat vindt zij belangrijk? 
‘Het maatschappelijk middenveld 
bestaat niet alleen uit werkgevers 
en vakbonden. Het is breder. Het 
is ook jullie beweging (...). Het is 
die ruimte, die dialoog, die jullie 
moeten opeisen. Die dialoog die 
jullie hier in de Volksuniversiteiten 
voeren moet ruimte krijgen in het 
middenveld. Het is een boodschap 
van onderuit. Van alle kanten moe-
ten we stimuleren om die dialogen 
aan de gang te houden.’

Daar waar de toekomst van een land of een internationale gemeenschap 

wordt voorbereid is het belangrijk dat de Vierde Wereld kan deelnemen. Als 

de armsten er niet bij zijn op het moment dat plannen worden gemaakt zul-

len morgen ook de veranderingen aan hen voorbijgaan.  (Joseph Wresinski)

De toekomst voorbereiden in Europa

15 oktober 2014 – Openbare vergadering in het Europees Parlement 
Foto: Freddy Lambier
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Een dialoog in het 
Europees Parlement

Op 15 oktober ging een 
openbare vergadering door 
in het Europees Parlement, 
ter gelegenheid van de 
Werelddag van Verzet tegen 
Extreme Armoede. Armoede 
zal door Europa maar ernstig 
aangepakt worden als het 
hoog op de agenda staat. 
Daarin speelt de Intergroep 
Extreme Armoede en Men-
senrechten, een groep van 
Europese parlementsleden, 
een belangrijke rol. De 
NGO’s die deel uitmaken 
van de Intergroep kwamen 
een uur vroeger samen en 
bevestigden hun samenwer-
king. 

Sylvie Goulard
Wie? Europees parlementslid uit 
Frankrijk (Fractie Alliantie van Libe-
ralen en Democraten voor Europa). 
Voorzitter van de Intergroep Ex-
treme Armoede en Mensenrechten. 

Waarom is deze Intergroep 
belangrijk ?
“Dat zoveel kinderen, gezinnen 
en alleenstaanden de eindjes niet 
aan elkaar kunnen knopen, dat 
steeds meer maaltijden worden 
uitgedeeld door caritatieve organi-
saties, dat jongeren in toenemende 
mate bestaansonzeker zijn, het zijn 
tekenen van een falend politiek 
beleid. Europa is gemaakt om de 
levens- en werkomstandigheden 
van de Europese volkeren te verbe-
teren. Als de Europese Unie en de 
lidstaten niet slagen in deze missie 
dan is dat een splijtzwam voor de 
hele maatschappij.”

Een vraag aan de verenigingen
Aan het slot van het debat vroeg 
Sylvie Goulard aan de verenigin-
gen “ons te helpen om te weten 
wat op het terrein gebeurt in de 
verschillende landen en op welke 
manier het beleid al dan niet wordt 
uitgevoerd”.

Elena Flores
Wie? Europees ambtenaar, direc-
teur bij de Europese Commissie – 
medestander ATD Vierde Wereld.

Wat vindt zij belangrijk? 
De moeilijke economische situ-
atie duurt al enkele jaren. Het is 
in deze context dat beslissingen 
moeten genomen worden en 
keuzes gemaakt. Een beleid dat 
meer en meer mensen aan de kant 
laat is vanuit geen enkel oogpunt 
verdedigbaar, ook niet vanuit 
economisch oogpunt. De toename 
van ongelijkheid heeft negatieve 
effecten voor de groei.

Angèle Pens, militante ATD Vier-
de Wereld:  “Er zijn meer ontmoe-
tingen nodig tussen parlements-  
leden en mensen in armoede en 
het moet resultaten opleveren”.

Patrice Begaux, militant ATD 
Vierde Wereld :  “Nu is er een plei-
dooi voor een verplichte gemeen-
schapsdienst, om gratis te werken. 
Men steelt daarmee echte tewerk-
stellingsplaatsen. De maatregelen 
die nu zullen worden genomen 
in Belgie, kan Europa bestrijden 
met het oog op waardig werk voor 
iedereen.”

Freddy Lambier, militant ATD 
Vierde Wereld :  “Vaardigheden 
die op informele manier aange-
leerd zijn moeten erkend worden. 
Iemand had vaardigheden geleerd, 
maar het bedrijf verhuisde.  In een 
ander bedrijf werd zijn vaardigheid 
niet erkend.”

René Locqueneux, militant ATD 
Vierde Wereld, over de voorberei-
ding van het manifest : “Alle leden 
van de groep zijn auteurs van de 
voorstellen want alle gesprekken 
werden geregistreerd en uitge-
schreven om zo het belangrijkste 
vast te houden.”

Jaime Muñoz Perez, volontair 
ATD Vierde Wereld : “Het geweld 
om op straat te moeten leven of 
in ongezonde woningen, zonder 
papieren of in een onzeker statuut, 

zonder werk of uitgebuit in zwart 
werk, het is de realiteit van ver-
schillende bevolkingsroepen. (…) 

De democratie verstevigen bete-
kent zich informeren, de realiteit 
kennen van de extreme armoede,  
een samenleving worden die niet 
onwetend blijft over wat een deel 
van de burgers moet meemaken.”

Tijdens het debat vroegen Barbara 
Helfferich (European Anti-Poverty 
Network), Freek Spinnwijn (FE-
ANTSA, Europese Alliantie van 
organisaties die werken met daklo-
zen), Heather Roy (EURODIACO-
NIA), Jorge Nuno Mayer (CARITAS 
EUROPA) concrete veranderin-
gen: “Er is onzekerheid maar ook 
hoop”. “Een op vier is arm in 
Europa, bij ziekte zou dit een ‘epi-
demie’ genoemd worden en zou 
men heel veel geld voorzien voor 
oplossingen, maar tegen armoede 
wordt weinig of niets gedaan dat 
echt effect heeft.”  
“De agenda 2020 is ondermijnd 
door de magere economische situ-
atie. We hebben politiek engage-
ment nodig, de vereiste maatrege-
len zijn gekend.”

Jean Lambert, Europees parle-
mentslid uit het Verenigd Konink-
rijk (De Groenen/Vrije Alliantie) 
dringt ook aan op de erkenning 
van verworven vaardigheden.  

Karima Delli, Europees parle-
mentslid uit Frankrijk (De Groenen/
Vrije Alliantie) pleit voor een richt-
lijn over een waardig minimumin-
komen in Europa.

Europees Commissaris  
Dombrovskis wil samenwerken 
met de sociale partners en de bur-
germaatschappij : “Het is mijn taak 
om alle bijdragen te coördineren 
en te integreren in het economisch, 
financieel en politiek beleid.”

Silvia Costa, Europees parle-
mentslid uit Italië (Progressieve 
Alliantie): “De eerste strijd tegen 
uitsluiting moet geleverd worden 
op cultureel en politiek vlak.”
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Samenleven : driemaal

Komt deze situatie je bekend voor? Een nichtje studeert af, vindt een job, 
heeft al een tijd een vaste relatie. Het liefst vliegen deze jongeren het 
vertrouwde huis uit om samen een nieuw nestje te maken. De huur-

prijzen swingen de pan uit en ze vinden huurgeld verspilling. De baksteen in 
de maag gromt. Dus heeft het jonge stel bouwplannen of kijken ze uit naar 
een betaalbare koopwoning. Om het financieel haalbaar te maken, mogen ze 
een tijd thuis blijven. Ze vertoeven één week bij de ene ouder en de volgende 
week bij de andere tot hun droomwoning af is. Ze kunnen ondertussen een 
flinke duit sparen. De goegemeente toont veel begrip voor dit samenleven. 

Ook Lucie woont met haar twee kinderen 
bij haar moeder. Nadat de relatie met haar 
vriend spaak liep, dreigde ze op straat 

terecht te komen. “ Je laat je kind toch niet op 
straat leven.” zei haar moeder. Hoewel haar wo-
ning krap is, zet ze toch de deur voor haar dochter 
open. Lucie was heel jong moeder. Ze zat nog op 
de schoolbanken en was een knappe leerling. Maar 
het was moeilijk om de zorg voor de kinderen te 
combineren met de school. Dus stopte Lucie haar 
studies en behaalde ze geen diploma. Ze krijgt nu 
een leefloon als samenwonende. Omdat een van 
haar kindjes een beperking heeft, krijgt ze ver-
hoogde kinderbijslag. Dit laat haar toe maandelijks 
de eindjes aan elkaar te knopen. Ze weet dat haar moeder het niet breed 
heeft en betaalt daarom de facturen van de nutsvoorzieningen. Een van de 
kindjes is vaak ziek en verblijft regelmatig in het ziekenhuis. Ze klopt aan bij 
het OCMW. Ze vraagt financiële tussenkomst in de medische kosten. Er komt 
een financieel onderzoek. De raad vindt dat ze voldoende inkomsten heeft: 
leefgeld en kinderbijslag. “ Vaste kosten heeft ze niet, want ze woont bij haar 
moeder.” oordelen ze. Ze willen niet begrijpen dat Lucie niet zomaar op de 
kap van haar moeder wil leven. De raad heeft niet veel begrip voor dit sa-
menleven. 

De ruzies laaien hoog op bij Steven en zijn vrouw. Ze beslissen wat af-
stand van elkaar te nemen. Steven heeft geen job en krijgt een werk-
loosheidsuitkering.  Hij vindt niet onmiddellijk een woning en trekt 

tijdelijk bij zijn zus in. Hij zoekt hard naar een woning, gaat ook op intake bij 
een daklozencentrum. Hij zit in collectieve schuldbemiddeling en krijgt van 
zijn advocaat wekelijks 120 euro  leefgeld. Hij wil dat zijn vrouw de kinderen 
eten kan geven en dus geeft hij haar een groot deel van zijn geld. Aan zijn 
zus geeft hij een bijdrage voor de voeding. Zijn zus is alleenstaande moeder. 
Ze gaat deeltijds werken en krijgt nog een beetje aanvullend leefloon. Als 
alleenstaande moeder krijgt ze wat meer kindergeld. Plots staat de wijkagent 
aan de deur.  “Woont Steven hier ?” ”Nee, niet echt, hij verblijft hier tot hij 
zelf wat vindt.“ “Hij verblijft hier, dus woont hij hier.” stelt de agent. Dit 
wordt doorgegeven aan de burgerlijke stand zodat zijn adres daar komt te 
staan. Dit heeft heel wat financiële gevolgen voor zijn zus. Ze is niet meer al-
leenstaand maar samenwonend: aanvullend leefgeld én de verhoogde kinder-
bijslag vallen weg. Door dit samenleven worden spaarvarkentjes niet dikker. 
Integendeel.         

 Marijke Decuypere 
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Verantwoordelijk uitgever:
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Voor giften en lidmaatschap kunt 
u storten 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 
Fondsenwerving (VEF) en onderte-
kende haar ethische code. Op www.
atd-vierdewereld.be vindt u meer in-
formatie over hoe u ons (financieel) 
kunt steunen en/of lid kunt worden. 

Lid van de Internationale Bewe-
ging ATD Vierde Wereld, een 
niet-gouvernementele organisatie 
(NGO) voor armoedebestrijding. Ze 
is niet gebonden aan een geloofs-
overtuiging, levensbeschouwing of 
politieke stroming. Het belangrijkste 
doel is: de armoede bestrijden met 
de armsten zelf en vanuit hun erva-
ringen en kennis. De acties zijn ge-
richt op de eerbiediging van ieders 
waardigheid en  mensenrechten: een 
duurzame basis voor de uitroeiing 
van grote armoede.

KALENDER 
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KENNISVOORMIDDAG 
Zaterdag 24 januari 2015, 9u45 tot 
12u30, in het ATD Vierde Wereldhuis 
in Brussel/Etterbeek.
Thema: het nieuwe decreet Integrale 
Jeugdhulp. Iedereen welkom. 

VOLKSUNIVERSITEIT VAN DE VIERDE 
WERELD
Zaterdag 28 februari 2015
Plaats van dialoog en vorming met 
mensen in armoede. Op uitnodiging.

ALGEMENE VERGADERING
Zaterdag 25 april 2015. 
Op uitnodiging.

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. 

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 ont-
moeten. Dit kan op de 1e donderdag 
van de maand (5 februari, 5 maart, 2 
april, 7 mei, 4 juni en 2 juli 2015) van 
16u tot 20u. In het Vierde-Wereldhuis 
te Brussel/Etterbeek. 

VRIJWILLIGERS GEVRAAGD 
• om mensen uit Ronse naar bijeen-
komsten te brengen in Brussel, Gent 
of Antwerpen;
• om mensen uit Brussel naar bij-
eenkomsten te brengen in Gent of 
Antwerpen;
• om creatieve ateliers te begeleiden; 
• om leesavonden te organiseren op 
meerdere plaatsen in Vlaanderen;
• om administratieve hulp  te bieden 
voor de werking van de Nederlandsta-
lige ATD-vierdewereldgroep in Brussel 
(uitnodigingen verspreiden, verslag 
opmaken).

Geïnteresseerd in één van deze activi-
teiten? Informeren en aanmelden via
het secretariaat (voormiddag).

Vakantieboerderij ’t Zwervel bestaat 40 jaar
Feest op 20 september 2014 in Wijhe, Nederland:  ‘40 jaar Samen Meer Mens’
Uit de toespraak van de burgemeester van Olst-Wijhe, Ton Strien : 
Wat je ziet in de ander wordt bepaald door waar je naar zoekt.
Uw appél is daarom belangrijker dan ooit: ga uit van de waardigheid van elke mens en maak een eind aan 
extreme armoede, uitsluiting en sociale discriminatie. 
U bent met elkaar erg belangrijk om stem te geven aan mensen die nauwelijks gehoord worden. Ik feliciteer u 
allen en wens u geluk toe, het geluk dat mensen zoeken in de ontmoeting met elkaar. 

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


