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ATD Vierde Wereld
Victor Jacobslaan 12

1040 Brussel
contact@atd-vierdewereld.be

+32 (0)2/647.92.25

Websites
www.atd-vierdewereld.be
www.aandeonderkant.be

Facebook
www.facebook.com/ATDVla

Steun ons via een overschrijving op Steun ons via een overschrijving op 
het rekeningnummer van ATD het rekeningnummer van ATD 

Vierde Wereld België vzw Vierde Wereld België vzw 
met vermelding ‘gift’:  met vermelding ‘gift’:  

IBAN BE89 0000 7453 3685 IBAN BE89 0000 7453 3685 

Fiscaal attest vanaf 40 euro per jaarFiscaal attest vanaf 40 euro per jaar

C O N T A C T



ATD Vierde Wereld is een internationale 
Beweging die samen met mensen in 
armoede strijdt voor een wereld zonder 
armoede en sociale uitsluiting. 
We ijveren voor een waardig leven voor 
iedereen. ATD staat voor All Together for 
Dignity (Samen voor Waardigheid). 

De Beweging werd in 1957 opgericht door 
Joseph Wrésinski in Frankrijk. Nu is ATD 
Vierde Wereld actief in meer dan 30 landen. 

In al onze acties passen we twee 
fundamentele overtuigingen toe:

      Participatie van de armsten
Denken en handelen met mensen die in 
armoede leven.

      Niemand achterlaten
We kiezen steeds opnieuw voor de meest 
uitgeslotenen. Op die manier willen we 
vermijden dat enkel een beperkte groep 
mensen rechten en erkenning krijgt.

       Word lid van een lokale groep
Mensen met en zonder armoede - ervar-
ing komen in hun gemeente samen en 
nemen deel aan acties van ATD Vierde 
Wereld. 

Word vrijwilliger
Animator, informaticus, ondersteuner 
mensen in armoede,  vertaler/ tolk, re-
dacteur, verslaggever bijeenkomsten,...
Ook voor een stage kan je bij ATD Vierde 
Wereld terecht.

Word permanent medewerker
Samen met mensen in armoede voer je 
acties voor een waardig leven. Je bent bes-
chikbaar voor verschillende opdrachten 
wereldwijd. Uit solidariteit met mensen in 
armoede werk je aan een minimumloon.

“Waar de mensen gedoemd zijn “Waar de mensen gedoemd zijn 
om in armoede te leven worden de om in armoede te leven worden de 
Rechten van de Mens geschonden. Rechten van de Mens geschonden. 
Zich verenigen om die rechten te Zich verenigen om die rechten te 
doen eerbiedigen is een heilige doen eerbiedigen is een heilige 

plicht.”plicht.”
- Joseph Wresinski- Joseph Wresinski

Bereiken
• Straatbibliotheek
We gaan op zoek naar kinderen die 
moeilijk toegang hebben tot boeken.
• Aanwezig zijn bij mensen in armoede 

Verenigen
• Volksuniversiteit
Mensen met en zonder armoede-
ervaring dialogeren over maatschappelijk 
belangrijke thema’s.
• Recht op cultuur: uitstappen, opera

 Veranderen
• Sensibiliseringscampagnes
Armoede en inclusie
• Politieke verandering 
Samenwerking met partners
• Werelddag van Verzet tegen Extreme 

Armoede (17 oktober)

“Bij ATD trek ik me op “Bij ATD trek ik me op 
aan de mensen die ik ontmoet, aan de mensen die ik ontmoet, 

ik voel me er aanvaard zoals ik ben. ik voel me er aanvaard zoals ik ben. 
Ik herken mijn persoonlijke strijd bij Ik herken mijn persoonlijke strijd bij 
anderen en overwin mijn schaamte” anderen en overwin mijn schaamte” 

– Getuigenis deelneemster– Getuigenis deelneemster

W I E  W E  Z I J N O N Z E  A C T I E S D O E  M E E


