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Barometer
De armoedebarometer geeft 
slecht weer. Decenniumdoelen 
2017, een samenwerkingsver-
band van organisaties en sociale 
bewegingen in Vlaanderen en 
Brussel, stelde aan het beleid 
meetbare doelen die in 2017 
gerealiseerd moeten zijn voor zes 
levensdomeinen: gezondheid, 
arbeid, onderwijs, inkomen, huis-
vesting en samenleven. 

Om de vooruitgang te evalueren 
is er een wetenschappelijk meet-
instrument, de armoedebarome-
ter. Voorlopig geeft die donkere 
wolken. 

De tijd loopt
Op 11 september 2010 kan u in 
Gent naar de Wachtnacht. Bij de 
start van het nieuwe millennium, 
in 2000, bekrachtigden alle 
lidstaten van de Verenigde Naties 
de Millenniumverklaring. Dit zijn 
afspraken om samen tegen 2015 
in grote mate een einde te ma-
ken aan armoede, ziektes, onge-
lijkheid en milieuproblemen. In 
Vlaanderen wordt de stand van 
zaken opgevolgd door ‘2015 De 
tijd loopt’, een groep van Noord-
Zuidorganisaties. De Wachtnacht 
in Gent is een oproep tot actie, 
want de doelstellingen zijn nog 
lang niet bereikt. 

Drempels verlagen voor kinderen en jongeren die met armoede en uit-
sluiting te maken hebben. De jeugdbewegingen in Vlaanderen maken  er 
werk van. (Foto beschikbaar gesteld door Chirojeugd Vlaanderen). 

Leerschool
Achter de wolken schijnt nog 
steeds de zon. Het is een 
krachtig signaal dat zoveel 
mensen en verenigingen zich 
aaneensluiten om armoede 
te bestrijden. De expertise 
van Decenniumdoelen 2017 
wordt ook ingezet in een zeer 
hoopvol project waaraan wij 
in dit nummer ruim aandacht 
besteden. Jeugdbewegingen in 
Vlaanderen zijn nu al hard aan 
het werk om het gezamenlijke 
jaarthema 2011-2012 voor te 
bereiden dat over armoede zal 
gaan. Het is voor hen geen ver-

weg thema. Zij willen kinderen 
en jongeren uit verschillende 
milieus ervaringen laten opdoen 
en al spelend een leerschool 
zijn. Dat zij in de eigen bewe-
ging de drempels verlagen waar 
kinderen en jongeren uit arme 
gezinnen moeilijk over kunnen, 
zal ook een leerschool zijn voor 
de samenleving. 

Marie-Thérèse Poppe

www.detijdloopt.be ; 
www.wachtmee.be ; 
www.decenniumdoelen.be ;
www.atd-fourthworld.org/Evaluate-
the-millennium.html
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 “We weten dat de armoede 
toeneemt en mede daarom 
doen we echt moeite om ook 
kinderen en jongeren mee te 
laten doen, die ermee te ma-
ken hebben”, vertelt Els Van 
Doren vanuit praktijkervaring 
in de Chiro. Ook heeft ze veel 
over armoede geleerd door als 
medestander en chauffeur deel 
te nemen aan de Volksuniversi-
teiten van de Vierde Wereld. “Er 
bestaat helaas een 
cultuurkloof tussen 
zeg maar ‘de vierde 
wereld’ en ‘de mid-
denklasse’. 

Als jongeren die ervaring heb-
ben met armoede en uitsluiting 
al aansluiten, hebben zij  door 
allerlei eerdere negatieve erva-
ringen toch vaker het idee dat 
ze anders zijn en er niet echt 
bij horen. Ze hebben bijvoor-
beeld het gevoel dat de anderen 
elkaar al lang kennen, wat niet 
altijd zo is. Soms worden ze 
ook werkelijk onheus behan-
deld, dat kan gebeuren, ja. 

De leiding, meestal jongeren 
van rond de 19, willen best 
twee keer op huisbezoek gaan 
om te proberen de kinderen 
opnieuw te betrekken, maar 
geen zes keer, dat zit er voor 
hen doorgaans gewoon niet in. 
Het komt ook voor dat mensen 
niet durven opendoen omdat ze 
bang zijn dat er misschien een 
deurwaarder of politie voor de 
deur staat. 

Soms 
worden 
drempels 
overwon-
nen, maar 
dan nog kan 

het na een tijdje weer anders 
gaan lopen. De kinderen die 
wel regelmatig blijven komen 
bouwen intussen hechte ban-
den en vriendschappen op.  

Ook de moeders spelen soms 
een rol: ze zien de kinderen en 
jongeren die er al bij zijn lopen 
met speciale T-shirts en denken 
dat ze die moeten betalen en 
haken al af voor ze begonnen 

zijn. Ik ken bijvoorbeeld een 
lokale groep die de shirts steeds 
gratis uitdeelt en wast. Het is 
dus zeker niet eenvoudig om de 
drempels te verlagen en dat zal 
het ook niet worden. Maar we 
blijven eraan werken, want we 
beschouwen het toch als een 
morele plicht.” 

Spontaan 
Mathijs Wouters is educatief 
medewerker bij Globelink, een 
jeugddienst die jongeren betrekt 
bij de publieke discussies en ac-
ties rond de (wan)verhoudingen 
tussen Noord en Zuid. Daar-
naast is hij vrijwillig voorzitter 
van de stuurgroep die het thema 
‘armoede’ namens de deelne-
mende bewegingen vormgeeft. 

Want ook armoede in eigen 
land en de jeugdbeweging lig-
gen hem na aan het hart. “Van 
jongs af ben ik bij de scouting 
geweest in Kortemark, ook in 
de leiding. Hoewel we nooit 
speciaal het plan hadden om 
‘armoede’ of ‘uitsluiting’ aan 

« Eigen drempels verlagen en een 

signaal geven aan de samenleving »

Jeugdbewegingen grootscheeps in actie tegen armoede 

Wanneer de jeugbewegingen samen « armoede » tot jaarthema maken in 2011-2012 en daarmee zo’n 

250.000 kinderen en jongeren én hun omgeving gaan bereiken in Vlaanderen, dan is dat nogal wat. 

Voor de redactie van het Vierde Wereldblad aanleiding om nu al te gaan praten met Mathijs Wouters, 

voorzitter van de stuurgroep en Els Van Doren medestander van ATD Vierde Wereld in Willebroek en 

sinds drieënhalf jaar de eerste vrouwelijke proost van Chirojeugd-Vlaanderen.  

Kinderen die blijven 
komen bouwen hechte 

vriendschappen op.
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te pakken, zie ik achteraf dat 
we er op een spontane manier 
toch iets aan deden. De wijken 
en scholen waar kinderen met 
minder kansen te vinden waren, 
daar gingen we bewust naar toe 
om leden te werven, bijvoor-
beeld.” 

Belangrijk signaal
Op het moment van ons ge-
sprek is de sollicitatieprocedure 
voor een fulltime coördinator 
voor het project in volle gang, 
dus de doelen en visies van 
de stuurgroep krijgen letterlijk 
handen en voeten. In eerste in-
stantie gaat het initiatief uit van 
Chirojeugd-Vlaanderen, Scouts 
en Gidsen Vlaanderen, KSJ-
KSA-VKSJ, KLJ, Wel Jong Niet 
Hetero, Jeugd Rode Kruis, FOS 
Open Scouting en JNM. 

“Later zullen ook nog andere 
organisaties aanhaken”, aldus 
Mathijs Wouters. “Ons doel is 
in grote lijnen drieledig: om te 
beginnen willen we mensen 
binnen de eigen bewegingen 
bewust maken van de mecha-
nismen van armoede en uitslui-
ting en de gevolgen daarvan. 
Ten tweede willen we een 
belangrijk signaal geven aan de 
samenleving en de politiek.
En last but not least willen we 
proberen de eigen bewegingen 
toegankelijker te maken voor 
kinderen en jongeren die met 
armoede en uitsluiting te ma-
ken hebben, door de drempels 
verder te verlagen.”

Net als Els Van Doren weet 
Mathijs Wouters dat het wer-
kelijk verlagen van drempels  
veel eenvoudiger gezegd is dan 
gedaan: “Daarom zullen we 
ook zwaar inzetten op interne 
sensibilisering en vorming. 
Iedere beweging vult uiteraard 
naar eigen inzicht en mogelijk-
heden in hoe alle doelen in de 
praktijk wordt gebracht.”  

Decenniumdoelen 2017  
Omdat de jeugdbewegingen 
vinden dat ze zelf nog onvol-
doende expertise hebben op 
het terrein van ‘armoede’ is 
bewust gekozen om van meet 
af aan samen te werken met 
‘Decenniumdoelen 2017’* 
waarin een aantal belangrijke 
organisaties samenwerken (o.a. 
Vlaams Netwerk van Vereni-
gingen Waar Armen het Woord 
Nemen, waarvan ATD Vierde 
Wereld Vlaanderen ook lid is). 
“Om onze ideeën en plannen 
steeds te kunnen toetsen”, licht 
Mathijs Wouters toe. “Om-
gekeerd is het voor Decen-
niumdoelen van groot belang 
om via onze bewegingen op 
een ongedwongen, natuurlijke 
manier toegang te krijgen tot 
kinderen en jongeren.” 

Ontmoeting  
Ook kennismaking en ontmoe-
ting staan hoog op de prioritei-
tenlijst. Een belangrijk doel zal 
dan ook zijn dat de groepen 
lokaal en kleinschalig contact 

krijgen met anderen, via bij-
voorbeeld buurthuizen, Vereni-
gingen Waar Armen het Woord 
Nemen en andere organisaties.
Rond het thema worden alle 
registers opengetrokken om 
nieuw, vormend spelmateriaal 
voor de verschillende leeftijds-
categorieën te maken. “Speels, 
goed toegankelijk voor kinderen 
en jongeren en met methodes 
die uitvoerbaar zijn zonder dat 
er dure middelen voor nodig 
zijn”, weet Els Van Doren. 
“Drempels verlagen is door gro-
tere armoede en multicultura-
liteit in steden als bijvoorbeeld 
Antwerpen en Brussel moeilij-
ker dan in kleinere plaatsen. 
Jongeren betrekken en erbij 
houden kan onder meer door 
de groepen kleiner te houden 
en zo dicht mogelijk bij de plek 
te blijven waar zij wonen en 
spelen.” 

Jos Delisse

* Zie www.decenniumdoelen.be 

Is iedereen mee ? De jeugdbewegingen in Vlaanderen zullen er 
in ieder geval alles aan doen om de drempels te verlagen. 
(Foto beschikbaar gesteld door Chirojeugd Vlaanderen.) 



Een citaat uit de motivatie van 
de koepel van christelijke werk-
nemersorganisaties ACW Oos-
tende om op 13 mei de Prijs 
voor de Vrijwilliger 2010 en een 
daaraan verbonden geldbedrag 
aan de Medestandersgroep ATD 
Vierde Wereld Kust te geven. 
ACW-voorzitter Michel Les-
taeghe zei verder onder meer: 
“ATD Vierde Wereld houdt zich 
bezig met het bestrijden van 
de oorzaken en de gevolgen 
van armoede. Armoede is niet 
alleen een financiële kwestie, 
maar vooral een zaak met vele 
gezichten: onderwijs, huisves-
ting, gezondheid… hangen hier 
allemaal mee samen. Het haalt 
je zelfwaarde gevoel onderuit; 
je wordt door de maatschap-
pij anders benaderd. Dit is nog 
het moeilijkste om te dragen. 
ATD Vierde Wereld wil dan ook 
opkomen voor een gelijkwaar-
dige benadering van alle men-
sen in de samenleving. Hiertoe 
organiseren ze ontmoetingen 
en dialogen van mensen in 
armoede en mensen die niet in 
armoede leven. Dialoog helpt 
het mechanisme van armoede 
beter te begrijpen.”

Erkenning 
“De financiële steun, maar 
zeker ook de erkenning, die wij 
vandaag van ACW Oostende 
mogen ontvangen, is meer dan 
een schouderklopje voor de 
vrijwillige medestanders”, zei 
Rita Everaert namens alle me-

destanders ATD Vierde Wereld 
Kust. Zij legde ook nog eens uit 
waar ATD voor staat: waardig-
heid geven aan hen die geen 
waardigheid kregen. De afkor-
ting betekent niet voor niets 
Agir Tous pour la Dignité of All 
Together for Dignity.

“We komen maandelijks als 
medestander van de armsten 
samen om ons te verdiepen in 
het armoedevraagstuk en de ar-
moedebestrijding. In het project 
armoede en onderwijs leren we 
samen met leerkrachten situa-
ties van armoede en uitsluiting 
herkennen en denken we na 
over een ander armoedebeleid 
op school.
Samen met mensen in armoede 
nemen we deel aan nationale en 
internationale uitwisselings- en 
vormingsmomenten.

Slavernij
Ook organiseren we activiteiten 
met en voor mensen in armoede 
zoals de jaarlijkse gezinsdag in 
Oostende op 27 juni a.s. Ten-
slotte richten we regelmatig een 
open leesgroep of vormings-
avond in en is er deelname aan 
een bewustmakingsactie rond 
17 oktober. Naast deze acties 
zijn we als medestander waak-
zaam op de plaats waar we 
werken, wonen, en reageren we 
zonodig op uitsluitingsmecha-
nismen of als de gelijkwaardige 
behandeling van mensen in 
armoede in het gedrang komt.
Soms wordt armoedebestrijding 
vergeleken met de uitroeiing 
van de slavernij. We zijn in 
2010, van een geslaagde uit-
roeiing van slavernij kunnen we 
nog steeds niet spreken. Moeten 
we niet juist daarom armoede 
bespreekbaar blijven houden?” 

Prijs Vrijwilliger 2010 van ACW 

voor ATD Vierde Wereld Kust 

“Omdat ATD Vierde Wereld zoekt naar de kracht in mensen en hen daarin erkent, ook al lijken er al-

leen maar problemen te bestaan, pleit ik voor het nomineren van deze organisatie voor de prijs van 

de vrijwilliger. Zij werken in stilte, maar verzetten groot werk.” 

Namens alle medestanders van ATD Vierde Wereld Kust neemt 
Rita Everaert de prijs in ontvangst. (Foto: Tijdingen, Oostende). 
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Port-au-Prince, 23 maart 
Leonel is een Haïtiaanse journalist. 
Sinds enkele jaren heeft hij nauwe 
banden met het team van ATD 
Vierde Wereld. Hij raakte ernstig 
gewond tijdens de aardbeving en 
werd behandeld door een Noord-
Amerikaans team. Dit  team is 
ondertussen vertrokken, waardoor 
zijn medische opvolging gevaar 
loopt. Hij lijdt veel pijn en moet 
aan talrijke problemen het hoofd 
bieden. Vandaag wil ik samen met 
Leonel naar oplossingen zoeken. 
Hij blijft maar aan de radioknop-
pen draaien: “Ik ben journalist, 
zegt hij, ik kan niet leven zonder 
nieuws.” Het akkoord rond de her-
vorming van de gezondheidszorg 
in Amerika staat vandaag cen-
traal in alle berichtgeving. “Het is 
buitengewoon, zegt hij, een echte 
revolutie! Vroegere presidenten 
haalden telkens bakzeil. Maar met 
Obama is het gelukt.” Ik ben diep 
onder de indruk van deze man. Hij 
heeft veel pijn en problemen, maar 
zijn blik is gericht op hervormingen 
in een ander land.

Parijs, 9 april 
Vanuit de studio van Radio France 
in Parijs wordt via een satellietver-
binding een conferentie gehouden 
tussen mensen in Port-au-Prince, 
New Orleans (USA) en Parijs. 
Michèle Montas is adviseur van de 
buitengewone VN-vertegenwoor-
diger in Haïti. In februari, toen de 
besprekingen over de wederop-
bouw van het land begonnen, wou 
zij een stem geven aan hen die 
meestal stemloos zijn. Ze vroeg 
aan het team van de Beweging om 
mee te doen en het advies van de 
gezinnen in Grande Ravine(1) in te 
winnen. 
Vandaag bevestigt ze: “Gaande van 
kolonisatie naar slavernij, hebben 

we een lange geschiedenis van aan 
de zijkant staan. Het Haïtiaanse 
volk kreeg nooit gelegenheid om 
te spreken (…) Tijdens de bijeen-
komst(2) in New York groeide het 
bewustzijn bij vertegenwoordigers 
van Haïti en van de internationale 
gemeenschap dat zij niet kunnen 
beslissen over wat goed is voor de 
Haitianen zonder hen te vragen 
wat zij zelf willen.”

Régis De Muylder

Port-au-Prince, 24 april 
Op 16 april loste ik Régis af en 
voegde ik me bij het team in Port-
au-Prince. Door de aardbeving was 
het team van ATD Vierde Wereld 
genoodzaakt acties stop te zetten. 
Gelukkig kunnen we nu bepaalde 
projecten hervatten: “Bébé-bien-
venue” voor ouders en peuters 
en “Pré-école” voor de kinderen 
tussen 3 en 6 jaar oud. Na de vele 
energie die nodig was voor de 
noodhulpprogramma’s – en die nog 
nodig is – is het heropstarten van 
deze twee projecten een belang-
rijke en bemoedigende stap. 
 

Port-au-Prince, 10 mei 
Gewapend met een grote wereld-
kaart vertel ik tijdens de straatbi-
bliotheek in één van tentenkam-
pen over Nederland en België. 
We zoeken Haïti op, Amerika en 
tenslotte met bijna pijn in de ogen 
vinden we ook nog Nederland 
en België. Ik vertel over de acties 
van solidariteit in deze landen. Er 
mag dan wel een enorme oce-
aan van verschil zijn tussen deze 
werelden, ze zijn voor even heel 
dicht bij elkaar. Met ongeloof en 
spanning in de ogen luisteren ze 
naar die solidariteitsverhalen. Ik 
vind het bijzonder om te ontdek-
ken hoe eerst de kinderen uit het 
rijke Noorden geraakt waren door 
de beelden van de aardbeving in 
Haïti en hoe diezelfde kinderen nu 
op hun beurt de kinderen in Haïti 
weten te ontroeren.

Guy Malfait

1) Zie www.atd-quartmonde.be/Yon-
vwa-pou-pep-la-une-voix-pour.html 
2)  Internationale bijeenkomst van de 
donorlanden, waaraan mw. Montas 
deel nam en waar zij de resultaten van 
overleg met de Haitiaanse bevolking 
naar voor kon brengen.

Berichten van hoop uit Haïti
Na de aardbeving op 12 januari stuurde de Internationale Beweging ATD Vierde Wereld ex-

tra volontairs naar Haïti om het plaatselijk team te versterken. Onder hen waren onze land-

genoten Régis De Muylder en Guy Malfait.  Enkele fragmenten uit wat ze schreven:

ATD Vierde Wereld kon inmiddels het project “Pré-école” voor  
kinderen tussen 3 en 6 jaar opnieuw starten. Foto: ATD Vierde 
Wereld. 
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“Voor mij was hij een uiterst 
bescheiden en vrij gewoon 
man. Eerlijk gezegd heb ik het 
bijzondere van zijn persoonlijk-
heid toen niet opgemerkt. Hij 
was sympathiek, stil en luisterde 
aandachtig. Achteraf schreef hij 
een boek en stuurde me dat op. 
Het was 1981, na de oprichting 
van Solidarnosc en het uitroe-
pen van de noodtoestand. Heel 
de maatschappij 
was in de ban 
van deze situ-
atie, ikzelf ook. 
We hunkerden 
naar vrijheid en 
naar een nor-
maal leven. Om 
eerlijk te zijn: ik heb dat boek 
aan de kant gelegd, me afvra-
gend wat deze Franse priester 
te zeggen had over de armsten 
terwijl wij hier allemaal een 
miserabel leven hadden waarin 
zekerheid, vrijheid en welzijn 
ontbraken. 

Miskend 
Het is me toen ontgaan, maar 
Père Joseph was een profeet. 
Een profeet is iemand die aan 

zijn volk iets heel 
belangrijks zegt, heel 
concreet, die hen 
aanmaant om terug 
de rechte weg te 
kiezen. Hij gaat tegen 
de stroom in en zegt 
aan mensen dingen 
die niet aangenaam 
zijn. Vaak wordt hij 
miskend. En in zekere 

zin werd 
Joseph 
Wresinski 
miskend 
in Polen, 
minstens 
door mij.
Tien jaar 

gingen voorbij en in 
1989 veranderde het 
regime. 

Vandaag hebben we 
eindelijk die vrijheid 
waar we zo lang op 
gewacht hebben, waar we zo 
naar verlangd hebben. We zijn 
vrij, we kennen democratie en 
privé-eigendom, de economie 
zit in de lift, maar er zijn nog 
altijd armen, hun aantal groeit 
zelfs.

Een Poolse journalist over Joseph Wresinski

De derde weg in de bestrijding 
van armoede en uitsluiting 

Cezary Gawrys:
“Dat economische groei de armoede 
uitroeit, dat geloven we niet meer. Polen 
is vandaag veel rijker, maar er zijn meer 
armen en ze zijn armer dan voorheen.”

Joseph Wresinski, stichter van de Internationale Beweging ATD Vierde Wereld, had een Poolse 

vader maar groeide op in Frankrijk. In 1979 bezocht hij Polen, de eerste en enige keer. Hij 

wilde weten hoe de armsten behandeld werden in een land dat geleid werd door communis-

ten die de sociale rechtvaardigheid in hun vaandel voerden. Cezary Gawrys, journalist bij het 

maandblad Wiez (Band) begeleidde hem.

Twee remedies die niet werken
De wereld heeft twee remedies 
voor het armoedeprobleem: 
economische ontwikkeling en 
liefdadigheid. Dat economische 
groei de armoede uitroeit, dat 
geloven we niet meer. Polen is 
vandaag veel rijker, maar er zijn 

Een profeet is iemand 

die zijn volk aanmaant 

om terug de rechte weg 

te kiezen. 
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meer armen en ze zijn armer 
dan voorheen.

En de liefdadigheid? Ons 
land is katholiek. De Kerk is 
machtig en overal wordt soep 
bedeeld aan de armen. Lost dat 
de armoede en miserie van de 
daklozen op? 
Er is een derde weg nodig.’ 

Wat op de eerste plaats komt 
is de waardigheid van de mens 
die in armoede leeft. In hem 
moeten we een mens zien die 
aan ons gelijk is, die zijn leven 
in eigen hand wil nemen, die 
een geschiedenis heeft, ou-
ders en voorouders, dromen, 
verwachtingen, ideeën, die ons 
iets van zichzelf kan geven. 
De mens die niets heeft is geen 
passief object aan wie wij, 
fantastische mensen, onderne-
mend en rijk, iets geven wat 
ons dan een goed geweten 
bezorgt en waardoor alles op-
gelost wordt. Nee, we moeten 
voor hem staan, van mens tot 
mens. Hoe we dat doen hangt 
van onze verbeelding af.

Liefdadigheid vernedert
De liefdadigheid is vandaag 
sterk ontwikkeld in Polen. In 
Warschau, waar ik woon, zijn 
er enkele eetzalen 
voor armen. Eén 
wordt gerund door 
monniken, een 
geweldige orde 
die zich het lot 
van behoeftigen 
aantrekt en gesi-
tueerd is in het 
centrum van de 
stad. Klokslag twaalf gaat de 
deur open en kunnen daklozen 
en mensen in armoede er een 
warme maaltijd gebruiken. 
Vanaf negen uur ’s morgens 
vormt zich een rij wachtenden 
op het voetpad, tot aan de 
bushalte. Ik kom er vaak langs 

met de bus. En 
telkens her-
haalt zich het-
zelfde tafereel. 
De bus stopt. 
Aan de ene 
kant, achter 
de busramen, 
zitten de pas-
sagiers. Aan 
de andere kant 
de mensen die 
aanschuiven 
voor hun enige 
maaltijd van 
die dag.  Ik 
kijk weg want 
ik zie dat ze 
zich schamen. 
Het zijn nor-
male mensen, 
met waardige 
gelaatstrek-
ken, gevoelig, 
intelligent. En 
tegelijkertijd 
zijn ze over-
geleverd aan 
de blik van 
het publiek, 
ze dragen een 
stempel. Hoe 
goed de be-
doelingen ook 
zijn, de liefda-
digheid vernedert hen, slaat hen 
met uitsluiting. 

‘Hij is gek’
Op een dag 
was Joseph 
Wres-
inski in het 
kamp waar 
honderden 
gezinnen 
met kin-

deren woonden in de meest el-
lendige omstandigheden, in de 
kou, in het slijk, in een klimaat 
van agressie en geweld, en waar 
tientallen liefdadigheidsinstel-
lingen afgedragen kleren aan-
brachten en voedsel dat over 
datum was.  ‘Het moet gedaan 

Joseph Wresinski: 
“Wat op de eerste plaats komt is de waardigheid 
van de mens die in armoede leeft.”

zijn met die gratis bedelingen’, 
riep Père Joseph hen toe ‘Jullie 
moeten werken en betalen’.  De 
mensen verweerden zich: ‘Hij is 
gek. Hij wil ons kapot maken.’ 
Maar hij was een profeet. Hij 
richtte ateliers op, een wasse-
rij, een schoonheidssalon, en 
samen bouwden ze een mooie 
kapel. Uiteindelijk konden deze 
mensen zich mens voelen. En 
zo is alles begonnen.” 

Cezary Gawrys in Revue Quart 
Monde N°211 - 2009 – vertaald 

en bewerkt door M.T. Poppe

Hoe goed de bedoelingen 

ook zijn, de liefdadigheid 

vernedert hen, slaat hen met 

uitsluiting. 
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KALENDER

Zimbabwanen in Volksuniversiteit 
Zimbabwaanse mannen en vrouwen die onderwijzers opleiden 
in hun land waren te gast in de Volksuniversiteit van de Vierde 
Wereld in april in Antwerpen. We vergeleken het onderwijs in 
het Afrikaanse land met dat in België. De Afrikanen en de Belgen 
waren onder de indruk van elkaar, een hoogtepunt in het inmid-
dels afgesloten VU-seizoen. We sloten zingend en swingend af 
met het Vierde Wereldlied en een Afrikaans kinderliedje. 

GEZINSDAG AAN ZEE
Zondag 27 juni, voor alle leden 
en (klein)kinderen - Oostende. 
Met o.a voorstellingen van Circus 
Hoechatcha. 

ONTMOETING JONGEREN 
16 t/m 21 juli: ‘Djynamo’, jon-
geren uit heel Europa komen in 
Frankrijk bijeen om een bood-
schap te formuleren voor 17 okto-
ber, Werelddag van Verzet Tegen 
Extreme Armoede, in Brussel.

STARTDAG 2010-2011
Zaterdag 18 september, Brussel. 
Voor alle actieve leden. 

Noteer ook alvast: Zondag 17 
oktober: Werelddag van Verzet 
tegen Extreme Armoede; manifes-
tatie bij Gedenksteen voor Slacht-
offers Van Extreme Armoede bij 
het Europees Parlement – Jongeren 
uit heel Europa, verbonden aan 
ATD Vierde Wereld, brengen een 
(creatieve) boodschap. Tussen 16 

en 18 uur. Voorafgaand tussen 13 
en 16 uur is de mars door Brussel, 
georganiseerd door het Belgisch 
Netwerk Armoedebestrijding. 

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

Zaterdag 28 augustus: plannings-
dag Volksuniversiteit in Willebroek 

1e Volksuniversiteit in nieuwe 
seizoen: 
Dinsdag 28 september, Vierdewe-
reldhuis Brussel. 

MEDESTANDERSSHELTER
Elke eerste donderdag van de 
maand van 17u tot 20u. Onze 
deuren en telefoonlijnen staan 
open. Wij zorgen voor soep, als 
u uw picknick meebrengt. Laat-
ste shelter voor de zomer: 1 juli; 
eerste shelter volgend seizoen: 7 
oktober

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

VIERDEWERELDBLAD

Uitgave van de Beweging ATD 
Vierde Wereld
Victor Jacobslaan 12
1040 Brussel
Tel. (02)647 92 25.
Fax (02)640 73 84.
contact@atd-vierdewereld.be 
www.atd-vierdewereld.be

Verantwoordelijk uitgever: 
Régis De Muylder 
Victor Jacobslaan 12, 1040 Brussel 

Lid van de Internationale Beweging 
ATD Vierde Wereld

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 in-
formatie over hoe u ons (financieel) 
kunt steunen. Door lid te worden on-
derschrijft u de basisopties van onze 
Beweging en betekent u een steun in 
onze strijd om een einde te maken 
aan armoede. 

De Internationale Beweging ATD 
Vierde Wereld is een niet-gouver-
nementele organisatie (NGO) voor 
armoedebestrijding. Ze is niet ge-
bonden aan een geloofsovertui-
ging of levensbeschouwing. Het 
belangrijkste doel is: de armoede 
bestrijden met de armsten zelf en 
vanuit hun ervaringen en kennis. 
De acties zijn gericht op de eer-
biediging van ieders waardigheid 
en mensenrechten: een duurzame 
basis voor de uitroeiing van grote 
armoede. Volledige tekst: www.
atd-vierdewereld.be. 


