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Voorwoord 

Volgende punten uit het voortgangsrapport willen we graag in de verf zetten: 

• In 2020 werkten we rond digitalisering. De digitale kloof is sinds het begin van de 
coronacrisis sterk onder de aandacht gebracht. Op 3 oktober ging  een volksuniversiteit 
over digitalisering door. Na de volksuniversiteit volgden de deelnemers workshops die 
inzetten op het verbeteren van hun digitale vaardigheden. We stelden vast dat 
sommigen wel goed met de computer konden werken, daarom ontstond het idee hen 
te vragen de “digi-buddy” te worden van andere leden die over minder goede digitale 
vaardigheden beschikken, een project waarvoor we steun kregen van de Vlaamse 
overheid. Eind oktober deden we ook mee aan een focusgroep van de Koning 
Boudewijnstichting over digitalisering binnen justitie. 
 

• Veel ervaringsdeskundigen vonden steun bij ATD tijdens de coronacrisis. We gingen 
met hen wandelen of, als hun gezondheid dat niet toestond, bij hen op stoepbezoek. 
Omdat de volksuniversiteit in april niet kon doorgaan organiseerden we online kleine 
praatgroepjes of belden we mensen op. We startten ook een Facebookgroep ‘ATD 
Vierde Wereld in tijden van corona’ die nu meer dan honderd leden telt. Omdat de 
straatbibliotheek even stilgelegd moest worden, gingen de begeleiders van deur tot 
deur om boekenpakketten uit te delen aan de kinderen in de buurt. We werden ook 
gevraagd lid te worden van de taskforce kwetsbare gezinnen en gaven zo signalen van 
mensen in armoede tijdens de coronacrisis door aan politici.   

 

De jaarrekening, de begroting en het voortgangsrapport werden goedgekeurd op de 
Algemene Vergadering van 24 april.  
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Onze leden 

Militanten of ervaringsdeskundigen zijn mensen die armoede en uitsluiting kènnen. Zij 
verzetten zich tegen extreme armoede, komen op voor zichzelf en voor degenen die het nog 
moeilijker hebben. Veel ervaringsdeskundigen zijn in hun eigen buurt of omgeving actief en 
bieden steun aan mensen die eenzaam zijn en nergens anders terecht kunnen. 

Medestanders of vrijwilliger zonder armoede-ervaring zijn bruggenbouwers die in hun eigen 
omgeving de stem van de Vierde Wereld laten horen. Zij weigeren extreme armoede als een 
normaal gegeven te aanvaarden en willen solidair zijn met mensen die hierin gevangen zitten. 
Daar waar de medestanders leven en werken, kunnen zij collega’s, vrienden, mensen binnen 
hun organisaties, erop wijzen dat mensen uitgesloten worden en hen oproepen om solidair te 
zijn en samen oplossingen te vinden.  

Ongeveer 400 volontairs (permanente medewerkers) werken voltijds mee in diverse teams 
van ATD Vierde Wereld over heel de wereld. Volontairs zijn afkomstig uit 40 landen en zijn 
heel verschillend wat afkomst en leeftijd betreft. Ze delen allemaal hetzelfde engagement: 
samenwerken aan een wereld zonder armoede. Alle volontairs ontvangen dezelfde 
bescheiden toelage, ongeacht hun anciënniteit, ervaring of kwalificaties. 

ATD Vierde Wereld is in België actief via vier vzw’s. Een nationaal team staat in voor de 
coördinatie van de acties tussen de verschillende vzw’s. 

● ATD Vierde Wereld België vzw is erkend om fiscale attesten af te leveren en staat in 
voor de fondsenwerving. Ze steunt hiermee acties en teams in België en elders in de 
wereld.  

● ATD Quart Monde Wallonie-Bruxelles asbl is o.a. erkend en gesubsidieerd als 
organisatie voor permanente vorming. 

● ATD Quart Monde Jeunesse Wallonie-Bruxelles asbl is erkend als jeugdorganisatie. 

● ATD Vierde Wereld Vlaanderen vzw is erkend en gesubsidieerd als bovenlokale 
vereniging waar armen het woord nemen. 

 

 

 

 

 

 

  

http://atd-quartmonde.be/
http://www.jeunessequartmonde.be/
https://armoede.vlaanderen.be/?q=organisaties-verenigingen-waar-armen-het-woord-nemen
https://armoede.vlaanderen.be/?q=organisaties-verenigingen-waar-armen-het-woord-nemen


 
 

10 
 

Strategische doelen & criteria 

In de beleidsperiode 2016-2020 focust ATD Vierde Wereld Vlaanderen zich op volgende 
strategische doelen: 

 

SD 1: De armsten bereiken, kennen, verenigen en met hen partnerschappen opbouwen met 
de samenleving 

SD 2: Mensenrechtenvisie: de brede publieke opinie mobiliseren voor de uitroeiing van grote 
armoede 

SD 3: Verder uitbouwen van een ledenbeweging, die deelneemt aan een brede nationale en 
internationale stroming van inzet en verzet tegen grote armoede 

 

Via onze strategische doelstellingen beantwoorden wij aan de 6 criteria waaraan verenigingen 
waar armen het woord nemen moeten voldoen: 

1. Armen verenigen zich 
2. Armen het woord geven 
3. Werken aan maatschappelijke emancipatie 
4. Werken aan maatschappelijke structuren 
5. Dialoog en vorming 
6. Armen blijven zoeken 
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Inhoudelijk werkingsverslag 
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Strategische doelstelling 1: De armsten bereiken, kennen, verenigen en met 
hen partnerschappen opbouwen met de samenleving 

Operationele doelstelling 1.1: ATD Vierde Wereld stelt permanente medewerkers 
vrij en steunt vrijwilligers om mensen in grote armoede regelmatig en buiten directe 
hulpverlening te ontmoeten. Zowel lokaal als bovenlokaal ontmoeten we mensen 
die nog niet deelnemen. 

In 2020 startten we met het derde werkjaar van onze straatbibliotheek in Bossuit (Avelgem). 
We zijn elke woensdagnamiddag aanwezig voor de kinderen uit die buurt. Een permanent 
medewerker, vrijwilliger zonder armoede – ervaring en een ervaringsdeskundige schrijven 
samen met de kinderen verhalen, maken tekeningen en lezen verhalen voor. Via de kinderen 
kwamen we makkelijk in contact met hun ouders. Drie van hen besloten mee te doen aan de 
voorbereidingen van twee volksuniversiteiten. In Bossuit bereiken we in totaal 20 kinderen 
waarvan er 12 op regelmatige basis komen. 

Omwille van de coronamaatregelen heeft de straatbibliotheek stilgelegen van 18 maart tot 3 
juni. Tijdens de zomer nam een permanent medewerker drie keer deel aan de 
straatbibliotheek in Molenbeek (een initiatief van ATD Quart Monde Jeunesse): daar waren 
gemiddeld 8 kinderen aanwezig.  Een gezin dat in een sociale woonwijk in Bossuit woonde, 
verhuisde. We bleven met dit gezin in contact en organiseerden 3 keer een mini-
straatbibliotheek in de buurt van hun nieuwe woning in een andere gemeente.  Andere 
kinderen verblijven niet altijd in Bossuit. Hun ouders zijn gescheiden en enkel 1 ouder woont 
in Bossuit. Om die reden gingen we in de nabijheid van de woning van een andere ouder in 
Zwevegem boeken op straat lezen. Zo ging 3x een mini-straatbibliotheek in Zwevegem door. 
Daar waren gemiddeld 6 kinderen aanwezig.  

Een collega uit Vlaanderen coördineerde in 2020 de wekelijkse straatbibliotheek in de 
Brusselse gemeente Sint-Gillis. Over het hele jaar kwamen bijna 70 kinderen langs in de 
straatbibliotheek, zo'n 20 kinderen namen regelmatig deel. Ze zijn tussen 2 en 14 jaar oud. De 
realiteit van de wijk is meertalig. Enkele kinderen gaan naar een Nederlandstalige of een 
immersieschool en de meesten krijgen Nederlandse les op school of horen de taal soms thuis 
van één ouder of op straat. Spelen met taal en vertalingen maakt deel uit van de animatie o.a. 
door middel van kinderboeken in verschillende talen. De straatbibliotheek in Sint – Gillis ging 
tijdens de eerste lockdown niet door maar startte daarna terug volledig op. Het is essentieel 
om ontmoetingen centraal te blijven stellen tijdens activiteiten, ook al is dit moeilijker door 
de coronamaatregelen.  

De vrijwilligers in Hasselt blijven een aanwezigheid verzekeren bij straatbewoners via Café 
Anoniem. Elke dinsdag en donderdag zijn er mensen aanwezig. Eén vrijwilliger die vroeger de 
Papiermolen deed in Café Anoniem heeft nu een permanentie in het stadhuis, maar die 
drempel is te hoog voor de meeste mensen. Daarom is er de wens om terug te mogen keren 
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naar Café Anoniem. In 2020 bleef de groep stappen zetten om te mogen terugkeren naar Café 
Anoniem, maar voorlopig zonder resultaat.  

Operationele doelstelling 1.2: We nodigen de bereikte personen en gezinnen uit om 
deel te nemen aan ontmoetingsmomenten. We geven voorrang aan de personen die 
het langst en op de meeste levensdomeinen door armoede en uitsluiting getroffen 
zijn. 

Door de coronamaatregelen konden we enkel tijdens onze eerste volksuniversiteit (25 januari 
en 1 februari) kinderopvang voorzien. De laagdrempelige volksuniversiteit in juni kon niet 
doorgaan. We organiseerden een volksuniversiteit eind juni voor de deelnemers die altijd 

komen en waarbij het accent op  
ontmoeting lag (zie 1.4). 

Met de straatbibliotheek 
organiseerden we in 2020 twee 
uitstappen voor kinderen en 
ouders, twee daarvan werden 
afgelast door de 
coronamaatregelen. Een uitstap 
naar het museum in Turnhout zou 
op 18 april doorgaan en op 7 
november zouden we naar de Zoo 
van Antwerpen gaan. 

 

In februari konden we nog enkele keren naar de opera gaan. Dankzij een samenwerking met 
« Een brug tussen twee werelden » van de Muntschouwburg kunnen we naar avant-premières 
gaan kijken: Cosi Fan Tutte deel 1 (6 februari, 4 ervaringsdeskundigen en 2 vrijwilligers zonder 
armoede – ervaring), Cosi Fan Tutte deel 2 (8 februari, 9 ervaringsdeskundigen en 11 
vrijwilligers zonder armoede – ervaring) en Cosi Fan Tutte deel 3 (11 februari, 6 
ervaringsdeskundigen en 8 vrijwilligers zonder armoede – ervaring). 

De lokale groep Willebroek komt normaal gezien wekelijks op dinsdag samen. Eén 
dinsdagavond is gereserveerd voor de voorbereiding van de volksuniversiteit, de andere 
dinsdagen zijn ontmoetingsmomenten.  Door de coronamaatregelen zijn deze bijeenkomsten 
na 10 maart gestopt. Er waren gemiddeld 8 ervaringsdeskundigen aanwezig en 3 vrijwilligers 
zonder armoede – ervaring. Daarna kwamen ze in oktober nog een keer fysiek samen en in 
november een keer online ter voorbereiding van een alternatief kerstfeest: leden gingen bij 
elkaar op stoepbezoek met een kerstcadeautje. Normaal organiseert ATD Willebroek 
doorheen het jaar ook nog verschillende andere uitstappen. Het enige evenement dat dit jaar 
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kon doorgaan was hun nieuwjaarsreceptie op 18 februari. Er waren 20 ervaringsdeskundigen 
en 13 vrijwilligers zonder armoede – ervaring aanwezig. 

Twee vrijwilligers, waaronder één ervaringsdeskundige, organiseerden voor Tapori een 
bijeenkomst voor kinderen in Willebroek. Dit was op 24 februari en er waren 41 kinderen 
aanwezig. Omdat er verder geen bijeenkomsten mochten doorgaan brachten de vrijwilligers 
verhalen en het Vierde Wereldblad rond bij de kinderen thuis. Ze deelden ook een vlam (van 
de warmste week) uit die de kinderen konden inkleuren en dan voor hun raam hangen. Er 
werden een honderdtal tekeningen verdeeld. In februari was er de ‘Week tegen Pesten’. Stad 
Willebroek organiseerde een wedstrijd voor het maken van het beste anti-pest filmpje; de 
kinderen van Tapori hebben deze wedstrijd gewonnen. Voor de kerstperiode kregen de Tapori 
gezinnen een kerstpakketje aan hun deur.  

In Oostende organiseerde de groep op 18 januari een nieuwjaarsreceptie voor meer dan 100 
mensen. Dit was in samenwerking met Kwiedam, CAW Noord – West Vlaanderen, KAAP-CM, 
BMLIK-O en Samen Divers. Het jaarlijks ontmoetingsmoment ‘Komterbie’ kon dit jaar niet 
doorgaan.  

Op 27 augustus ging de lokale groep Ronse naar Bokrijk. Er namen 9 mensen deel, waaronder 
7 ervaringsdeskundigen. 

Aan het begin van de lockdown startten we de Facebookgroep ‘ATD Vierde Wereld in tijden 
van corona’. De groep heeft 114 leden en dient om elkaar te steunen tijdens de coronacrisis. 
Een aantal familieleden en vrienden van mensen in armoede die reeds naar de 
volksuniversiteit komen zijn ook lid van deze groep. We spraken enkele ervaringsdeskundigen 
aan om ook berichten te plaatsen. Dit zorgde ervoor dat andere mensen in armoede ook 
berichten plaatsten. 

Operationele doelstelling 1.3: We nodigen de bereikte personen en gezinnen uit om 
deel te nemen aan het thematisch werken.   

Een permanent medewerker en vrijwilliger zonder armoede – ervaring bereikten in 2020 drie 
ouders van kinderen van de straatbibliotheek/ ervaringsdeskundigen die met hen de 
volksuniversiteit voorbereiden. Voorlopig komen ze nog niet naar de volksuniversiteit zelf.   

Een permanent werker gaat langs bij ervaringsdeskundigen in Gent, Brussel, Willebroek en 
Ronse om op basis van vragen de volksuniversiteit voor te bereiden. Zij komen sporadisch naar 
de volksuniversiteit. 

De lokale groep Willebroek komt (normaal gezien) wekelijks samen, hierdoor wordt de 
drempel om deel te nemen aan de voorbereiding van de volksuniversiteiten ook kleiner. De 
moeders van de kinderen die aan de Tapori-bijeenkomsten deelnemen worden uitgenodigd 
voor de voorbereidingen van de volksuniversiteit. Op 8 januari kwamen 6 ouders van de 
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kinderen samen voor de voorbereiding van een volksuniversiteit. Ook op 28 september 
kwamen 12 moeders samen om de volksuniversiteit voor te bereiden. Op 16 november 
hebben 26 ouders per telefoon deelgenomen aan de voorbereiding van de volksuniversiteit.  

Operationele doelstelling 1.4: De volksuniversiteit evolueert zodat jonge gezinnen 
gemakkelijker deelnemen. 

We organiseerden vier volksuniversiteiten in 2020. Tijdens de eerste volksuniversiteit konden 
we nog kinderopvang voorzien, daar waren twee gezinnen aanwezig: één uit Gent en één uit 
Willebroek. De volgende volksuniversiteiten werden geannuleerd of aangepast aan de 
coronamaatregelen, daardoor konden we maximum met 20 of 50 mensen samenkomen. Om 
die reden deden we geen kinderopvang meer.  

Op 10 juli vond onze planningsdag voor de volksuniversiteiten van het komende werkjaar 
plaats. Er namen 11 ervaringsdeskundigen en 9 vrijwilligers zonder armoede-ervaring deel aan 
deze dag in Gent. 

De voorbereidingen van de volksuniversiteit gebeuren in lokale groepen: in Ronse 
(gemiddeld 4 ervaringsdeskundigen en 2 vrijwilligers zonder armoede-ervaring), Willebroek 
en Tapori (gemiddeld 11 ervaringsdeskundigen en 3 vrijwilligers zonder armoede-ervaring), 
Turnhout (gemiddeld 4 ervaringsdeskundigen en 2 vrijwilligers zonder armoede-ervaring), 
Brussel (gemiddeld 3 ervaringsdeskundigen en 1 vrijwilliger zonder armoede-ervaring), 
Oostende (gemiddeld 4  ervaringsdeskundigen en 1 vrijwilliger zonder armoede-ervaring) en 
Brugge (gemiddeld 6 vrijwilligers zonder armoede-ervaring). Ook partnergroepen BMLIK Gent 
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en Zuidpoort (gemiddeld 5 ervaringsdeskundigen en  2 vrijwilligers zonder armoede-ervaring) 
en Kauwenberg (gemiddeld 3 ervaringsdeskundigen en 1 vrijwilliger zonder armoede-
ervaring) bereidden voor.  

De groep in Leuven bereidt niet voor maar een ervaringsdeskundige neemt sporadisch deel 
aan de volksuniversiteit.  

25 januari en 1 februari: Volksuniversiteit over gezondheid met gastsprekers Chris Van den 
Bossche en Philippe Vanhockerhoudt (Universiteit, Antwerpen en Vesaliusinstituut, 
Oostende) 

De eerste Volksuniversiteit van het jaar was een regionale editie: op 25 januari kwamen we 
samen in Antwerpen en op 1 februari in Oostende. In Oostende waren er twee gastsprekers 
aanwezig: Chris en Philip van Bond Moyson.  In Antwerpen was de gastspreker Karine Rochtus 
van de Christelijke Mutualiteit. We praatten over het recht op gezondheidszorg: verhoogde 
tegemoetkoming, derdebetalersregeling, geconventioneerde en niet – geconventioneerde 
artsen, wijkgezondheidscentra en hospitalisatieverzekering. 

Uit het verslag: 

Omdat de tandarts niet volgens de derdebetalersregeling werkt moet je dus eerst het volledige  
bedrag betalen. En dit is vaak een bedrag van boven de 50 euro. Dit is voor veel mensen teveel. 
Het gevolg is dat ze te weinig naar de tandarts gaan. Je kan nog steeds aan het gebit zien wie 
wel of geen geld heeft. Tandzorg is dus minder toegankelijk dan het lijkt. 

Deelnemers: 49 in totaal, waarvan 30 ervaringsdeskundigen (met 1 nieuwe 
ervaringsdeskundige)  

Voorbereiding volksuniversiteit door: Turnhout, Brussel, Tapori, Ronse, Brugge, Willebroek, 
Oostende en Bossuit, Kauwenberg en Gent  

4 april: Gezondheid: preventie (Clemenspoort, Gent) (Afgelast wegens coronavirus) 

In de plaats van een volksuniversiteit organiseerden we online (en via telefoon) 
gespreksgroepjes over corona. Het waren 11 groepjes die in totaal 32 samenkwamen tussen 
1 april en 3 juni. Er waren in elk groepje gemiddeld 3 ervaringsdeskundigen aanwezig en 2 
vrijwilligers zonder armoede-ervaring.  

Voorbereiding volksuniversiteit door: Ronse, Willebroek, Brussel en individuele voorbereiding 

27 juni: Solidariteit tijdens corona (Romerohuis, Puurs en Clemenspoort, Gent)  

Op 27 juni was er tijdens de volksuniversiteit veel plaats voor ontmoeting. Dat was nodig na 
de eerste lockdown. We voorzagen ook een dialoogmoment rond de ervaringen tijdens de 
lockdown en de solidariteit die deelnemers ervoeren. 
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Op het einde van de bijeenkomst belden de twee groepen in Puurs en Gent via video naar 
elkaar en vertelden elkaar de conclusies van hun volksuniversiteit. 

Deelnemers: 40 in totaal, waarvan 30 ervaringsdeskundigen 

3 oktober: Digitalisering (Clemenspoort, Gent)  

Mensen die moeilijk met hun smartphone kunnen werken of geen internet hebben voelen 
zich uitgesloten: veel diensten zijn enkel nog online of je moet meer betalen wanneer je iets 
op papier wil ontvangen. Ook door de coronacrisis is digitalisering sterk onder de aandacht 
gekomen. Daarom besloten we een volksuniversiteit over digitalisering te houden. In de 
namiddag waren er workshops: hoe kan je zoom installeren, hoe met facebook elkaar 
opbellen, hoe geraak je op internet als je geen Wifi hebt en hoe kan je informatie opzoeken?  

Uit het verslag: 

“Dat is van deze tijd, je kan niet meer zonder. Je moet meegaan met  de tijd, anders ga je op 
alles achter lopen”. Je hebt bijna geen keuze meer, je moet leren werken met de computer. 
Wie dat kan is “digitaal vaardig”. Tijdens de voorbereiding merkte iemand op: “We zijn 
vergeten mensen van de digitale kant, we worden door de politiek aan de kant gezet, we 
kunnen niet meer mee”. Een aantal mensen voelen zich daardoor uitgesloten in onze 
maatschappij. 

Deelnemers: 37 in totaal, waarvan 27 ervaringsdeskundigen  

Voorbereiding volksuniversiteit door: Hasselt, Kauwenberg, Willebroek, Ronse, Gent, Bossuit 
(straatbibliotheek), Brugge en Oostende 

12 december: Mentale gezondheid (Online) 

Dit thema werd gekozen in het kader van de coronacrisis: corona heeft een invloed op hoe we 
ons voelen. Het is voor iedereen moeilijk dat we minder mensen mogen zien en niet meer 
kunnen samenkomen. 

Uit het verslag: 

Het is belangrijk dat we nu aan elkaar laten weten dat we elkaar nodig hebben, dat we elkaar  
opbellen en elkaar een kaartje sturen. We willen niet dat iemand het gevoel heeft dat hij  
achtergelaten wordt. We beseffen dat mensen soms zo diep kunnen zitten dat ze niet willen 
dat je langskomt of belt. We moeten wel blijven proberen om met elkaar contact te zoeken. 
Soms krijgen we heel positieve reacties als je iemand opzoekt of opbelt: “Ik voel me een ander 
mens doordat ik even met jou kon babbelen”, kreeg iemand te horen na een telefoongesprek. 

Deelnemers: 39 in totaal, waarvan 22 ervaringsdeskundigen 
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Voorbereiding volksuniversiteit door: Kauwenberg, Brugge, Ronse, Brussel, Hasselt/ 
armoedevakbond, Turnhout, Oostende, Willebroek, Gent, individuele voorbereiding en Tapori 

Operationele doelstelling 1.5: Vanuit onze nabijheid treden we in dialoog met 
partners rond specifieke problemen waarmee mensen met langdurige armoede-
ervaring kampen. 

In Oostende ondersteunden we een ervaringsdeskundige.  

Ditzelfde gebeurde in Brussel met twee ervaringsdeskundigen.  

Een ervaringsdeskundige uit Willebroek woont in de naburige gemeente Boom. We bereidden 
samen de ontmoetingen en overlegmomenten met haar hulpverleners voor. 

Operationele doelstelling 1.6: Vanuit de volksuniversiteit zetten we dialoog op. 

We schreven verslagen (“Echo’s”) van de volksuniversiteiten, telkens in samenwerking met 
ervaringsdeskundigen: 

• 25 januari en 1 februari: 2 ervaringsdeskundigen 
• 3 oktober: 3 ervaringsdeskundigen in samenwerking met Kauwenberg 
• 12 december: 4 ervaringsdeskundigen  

Een permanent medewerker schreef een opinieartikel op sociaal.net over participatie van 
mensen in armoede: ‘We worstelen met participatie. We denken het toch beter te weten’ (6 
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maart) en in Knack in het kader van de campagne voor ons boek ‘Aan de onderkant ligt de lat 
altijd hoger’: ‘Tijd om komaf te maken met vooroordelen die leerkrachten hebben over 
kinderen in armoede’ (10 maart). 

Naar aanleiding van onze volksuniversiteit over digitalisering gingen we in op het initiatief van 
de Koning Boudewijnstichting om op 23 oktober deel te nemen aan een focusgroep over 
digitalisering binnen justitie (2 ervaringsdeskundigen en 1 permanent medewerker). Een 
afspraak werd gemaakt voor een individueel interview met een ervaringsdeskundige dat in 
2021 doorgaat. 

Operationele doelstelling 1.7: Lokaal en bovenlokaal nemen we actief deel aan 
overleggroepen en beleidsvorming. 

In samenwerking met ATD Vierde Wereld België namen we deel aan de bijeenkomsten voor 
het tweejaarlijks rapport georganiseerd door het Steunpunt tot bestrijding van armoede, 
bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting. De cyclus van overleg over het nieuwe thema 
"Solidariteit en Armoede" werd in juni door het Steunpunt opgestart door een bevraging van 
de verenigingen waar armen het woord nemen. Daaraan droegen we eerst bij vanuit de 
volksuniversiteit en daarna werd een tweetalig werkgroepje met ervaringsdeskundigen, 
vrijwilligers zonder armoede-ervaring en permanent medewerkers opgestart. In het najaar 
organiseerde het Steunpunt drie digitale overlegmomenten (september, november, 
december) met de verenigingen. Die werden door ATD Vierde Wereld, samen met een 
vertegenwoordiging van Centrum Kauwenberg voorbereid. De eerste (7 september) was in 
het Vierde Wereldhuis in Brussel. Daarna (noodgedwongen door de coronamaatregelen) 
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digitaal op 28 oktober, 1 en 10 december. Er werden bovendien ook na elk overleg collectieve 
evaluatie- en afstemmingsmomenten georganiseerd met de deelnemers van de groep. Er 
namen 5 Vlaamse ervaringsdeskundigen deel in naam van ATD Vierde Wereld en 3 in naam 
van Centrum Kauwenberg, 2 Vlaamse vrijwilligers zonder armoede-ervaring en 1 Vlaams 
permanent medewerker.  

In samenwerking met het Steunpunt tot bestrijding van armoede gingen 1 Nederlandstalige 
ervaringsdeskundige en 1 Franstalige vrijwilliger zonder armoede-ervaring van ATD vierde 
Wereld, samen met vertegenwoordigers van andere organisaties die aan de vorige 
overlegcyclus hadden deelgenomen in gesprek met Koningin Mathilde over armoede en 
duurzaamheid (3 september). 

In tandem met een ervaringsdeskundige gingen we naar vergaderingen van de Raad van 
Bestuur van het Netwerk tegen Armoede. Met uitzondering van juli en augustus gaan die 
maandelijks door. 

Op 31 januari zaten we samen met Welzijnszorg, zij deden een campagne voor hun 50 jarig 
bestaan en wilden de campagne voor ons boek hierin verwerken. Op 8 juni nam een 
permanent medewerker deel aan een rondetafelgesprek voor Kenniscentrum vzw, voor hun 
cahier ‘Veerkracht in coronatijden’. Op 10 juni zaten we samen met de Vlaamse 
Gemeenschapscommissie gewest Brussel over burgerparticipatie, meer specifiek welke 
voorwaarden er nodig zijn opdat ook mensen in armoede kunnen deelnemen aan nieuwere 
vormen van burgerparticipatie. Een permanent medewerker werd hiervoor gevraagd als 
expert naar aanleiding van een artikel op Sociaal.net over participatie. Op 12 juni gingen we 
in gesprek met Het Groot Eiland vzw: een permanent medewerker gaf advies over hoe aan 
mensen inzicht geven over wat armoede is. Twee permanente medewerkers gingen met Ann 
De Martelaere van Groen in gesprek over duurzaamheid (9 september) en 1 
ervaringsdeskundige nam deel aan een actie van Hart Boven Hard (21 september).  

ATD Willebroek nodigde Bavo Anciaux (o.a. bevoegd voor Armoede en Wonen) (25 februari) 
uit en gaf signalen door. Ze vroeg ook verheldering aan de huisvestingsmaatschappij over de 
stijgingen van de sociale huurprijzen. Daarnaast hebben we tijdens de volksuniversiteit in 
Antwerpen (25 januari) de Woonzaak aan onze leden leren kennen en hebben we hen 
gevraagd hoeveel hun huurprijs stijgt en waarom. Deze resultaten gaven we door aan het 
Netwerk tegen Armoede. Op 20 februari zaten we samen met Welzijnszorg en 
Welzijnsschakels rond de campagne wonen, daar gaven we ook de signalen van onze leden 
door. 

Een permanent medewerker nam contact op met Pleegzorg Vlaanderen, het 
Kinderrechtencommissariaat, Agentschap Opgroeien en Bert D’Hondt over signalen die ze 
doorkreeg van ouders met kind(eren) die in de pleegzorg of in een voorziening verblijven. Door 
de coronamaatregelen werd het bezoek door ouders opgeschort. We vroegen naar (extra) 
bezoektijd en vroegen of ouders hun kinderen jonger dan twaalf jaar een knuffel mogen 
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geven. Daarnaast verbleven sommige van deze kinderen thuis maar de kinderbijslag ging nog 
steeds naar de voorziening. Het aanschrijven van deze organisaties gebeurde in overleg met 
het Netwerk tegen Armoede.  

Om signalen van mensen in armoede door te geven tussen verschillende verenigingen 
organiseerden we samen met het Netwerk tegen Armoede, Welzijnszorg, Welzijnsschakels, 
Samenlevingsopbouw, Vluchtelingenwerk en Uit de Marge online overlegmomenten over 
armoede tijdens covid 19. Tijdens de eerste coronagolf, vanaf 19 maart, was dit wekelijks.  

We gingen ook in dialoog met politici naar aanleiding van de coronacrisis en vroegen bij het 
uitdenken van de  maatregelen meer aandacht voor mensen in armoede. Op 9 april gingen we 
samen met het Netwerk tegen Armoede, Welzijnszorg, Welzijnsschakels, 
Samenlevingsopbouw en Caritas online in gesprek met minister Beke over signalen van 
mensen in armoede tijdens de coronacrisis. Daarop nodigde minister Beke ons uit om deel uit 
te maken van de stakeholdersgroep ‘taskforce kwetsbare gezinnen’, we gingen in op die 
uitnodiging en dienden voorstellen in, al dan niet samen met partnerorganisaties. Tot in juli 
kwamen we wekelijks samen en daarna maandelijks.  

Samen met Unia, Vluchtelingenwerk, Noozo, Minderhedenforum en Orbit vzw deden we 
voorstellen over duidelijke communicatie over corona(maatregelen). Met het Netwerk tegen 
Armoede, Welzijnszorg, Welzijnsschakels, Samenlevingsopbouw en Caritas dienden we 
voorstellen in rond energie (29 april) en een coronabonus binnen het groeipakket (3 april). We 
zochten ook hoe we het inkomen van kwetsbare gezinnen konden verhogen. Op 15 mei 
dienden we een algemeen voorstel in rond inkomensverhoging en specifieke voorstellen rond 
energie en groeipakket. Op 11 mei dienden we samen met het Netwerk tegen Armoede een 
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voorstel in om het groeipakket van jongeren in voorzieningen door te storten naar ouders. Op 
5 juni dienden wij samen met Samenlevingsopbouw, Netwerk tegen armoede, 
Welzijnsschakels, Welzijnszorg en Uit de marge ‘Vlaanderen verenigt en herstelt’ in: een 
voorstel tot een projectoproep. 

Samen met deze verenigingen schreven we ook verschillende opinieartikels en persberichten 
op basis van de signalen van mensen in armoede die we tijdens de coronacrisis hoorden: 
Armoedeorganisaties vragen aandacht voor mensen in armoede tijdens coronacrisis (26 
maart), Geef kwetsbare leerlingen na de paasvakantie ondersteuning op school (27 maart), 
Start niet met pre-teaching als een pak leerlingen uit de boot dreigen te vallen (17 april), 
Armoedeorganisaties vragen prioriteit voor leerlingen met leerachterstand bij heropstart 
scholen (24 april), Vlaamse taskforce moet verder kijken dan noodhulp (27 april), Een 
éénmalige premie van 250 euro aan leefloners, mensen met een beperking en IGO-
gerechtigden is onvoldoende (4 juni).  

Op initiatief van Mensen voor Mensen Aalst (wij vroegen hun toestemming om hun 
modelbrief te gebruiken) schreven leden van Hasselt en Brugge een brief naar hun gemeente 
met de vraag voor structurele maatregelen voor armoedebestrijding. Dit naar aanleiding van 
het extra geld dat gemeentes van de Vlaamse overheid kregen om mensen in armoede tijdens 
de crisis te helpen.  

We stuurden een brief naar minister Muylle en minister Geens om toegang tot mondmaskers 
voor iedereen te verzekeren. Dit gebeurde in samenwerking met ATD Vierde Wereld België. 
Niet iedereen heeft genoeg geld of middelen om er zelf te maken. We verzochten onze leden 
ook naar hun gemeente een brief te sturen met de vraag om de meest kwetsbaren niet te 
vergeten bij het uitdelen van mondmaskers. Voor deze brief inspireerden we ons ook op de 
modelbrief van Mensen voor Mensen Aalst. De modelbrief werd door het Netwerk tegen 
Armoede via een weekmail verspreid. 

We schreven een brief naar minister Van Peteghem, minister Beke en Unia rond de signalen 
die we doorkregen op onze volksuniversiteit over digitalisering: de ongelijke toegang tot 
internet en de vaardigheidskloof. 

Samen met leden van ATD België ondernamen we actie rond het wetsvoorstel Van Peel en 
Crombez over prenatale rechtsbescherming. Twee ervaringsdeskundigen uit Vlaanderen 
namen deel aan dit overleg. We informeerden diverse organisaties (Vrouwenraad, SAM vzw, 
Vereniging voor mensen met een beperking,…) en vroegen om actie te ondernemen. Mede 
door onze bijdrages bekritiseerde de Raad van State over het geheel genomen het 
wetsvoorstel om rechtsbescherming te verlenen aan het ongeboren kind want het wijst op de 
gevaren die dit voorstel voor de meest kwetsbaren met zich meebrengt.  

Oostende is een partner van het wijkgezondheidscentrum, Ieders Stem Telt, Werkgroep 
17/10, Werkgroep opstart Vierde Wereldhuis, Welzijns- en armoedeplatform, Stedelijk 
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overleg verenigingen waar armen het woord nemen, Werkgroep toeleiding en Theater aan 
zee. 

Brugge investeert in het sterker maken van de stem van mensen in armoede en zit de Brugse 
Dialoogtafel voor. Dit is in samenwerking met Wieder, Uze Plekke en Welzijnsschakels. De 
ervaringsgroep van Brugge Dialoogstad bleef in 2020 samenkomen om signalen door te geven 
aan instanties.  

Willebroek neemt deel aan Welzijnsoverleg en zit in de Raad van Bestuur van het 
wijkgezondheidscentrum. Normaal gezien zou de Werkgroep Kansarmoede in 2020 terug 
opstarten maar wegens corona is dit niet doorgegaan.  

Hasselt werkt het hele jaar door samen met de Trawanten en heeft een Werkgroep 17/10. De 
lokale groep van Hasselt en Trawanten hebben in 2020 hun samenwerking verder 
geïntensifieerd en gaan voortaan verder in Hasselt onder de naam ATD Vierde Wereld – 
Trawanten. Voor het eerst werkten ze samen met een vereniging waar armen het woord 
nemen ‘De Brug’ voor 17 oktober. 

Lokale groep Leuven is deel van het Leuvens Collectief tegen Armoede. De andere leden van 
het Collectief zijn ’t Lampeke, de Ruimtevaart, CAW, Casablanca, De Wissel, Buurtcentra 
Leuven, en Samenlevingsopbouw. 

Ronse neemt deel aan de Werkgroep kansarmoede. Een permanent medewerker is ook 
steeds aanwezig bij deze werkgroep. 

Eén keer per maand organiseerden we een nationale politieke werkgroep, waaraan twee 
Vlaamse ervaringsdeskundigen en 1 Vlaamse vrijwilliger zonder armoede - ervaring 
deelnamen. Dit was op 31 januari, 28 februari, 27 maart, 8 mei, 5 juni, 3 juli, 4 september, 2 
oktober en 4 december. 

Operationele doelstelling 1.8: Door de methodiek “Kruising van Kennis” reiken we 
concrete handvatten aan voor volwaardige participatie van mensen in armoede.   

Bij de voorbereidingen voor de overlegmomenten van het Steunpunt (zie ook 1.7) baseerden 
we ons op de methode van Kruising van Kennis om een maximale deelname van iedere 
deelnemer te verzekeren. 

Een vorming met buurtcentrum Chambéry over Kruising van Kennis was gepland maar ging 
niet meer door omwille van de coronamaatregelen. 

 

 

 



 
 

24 
 

Strategische doelstelling 2: Mensenrechtenvisie: de brede publieke opinie 
mobiliseren voor de uitroeiing van grote armoede 

Operationele doelstelling 2.1: We promoten het boek ‘Aan de onderkant ligt de lat 
altijd hoger’ en de website www.aandeonderkant.be. 

In 2020 waren er geen bijeenkomsten meer van de stuurgroep  ‘Waarheid of Fabel’ omdat ons 
boek ‘Aan de onderkant ligt de lat altijd hoger’ in september 2019 werd gepubliceerd door 
EPO. De eerste druk was 800 exemplaren. Na een vlotte verkoop deed EPO een tweede druk 
in januari 2020 van 250 exemplaren. In november 2020 volgde een derde druk. In het totaal 
werden er reeds 1000 exemplaren van ‘Aan de onderkant ligt de lat altijd hoger’ verkocht. Het 
boek is ook in verschillende bibliotheken beschikbaar om uit te lenen. 

In 2019 publiceerden we ook onze bijhorende website: www.aandeonderkant.be. In 2020 
zorgden we voor de verdere bekendmaking van deze website en het boek. In september 2019 
hebben we terug met LDV United rond de tafel gezeten om de mogelijkheid van een campagne 
te bespreken. Dit was in januari 2020 voorzien in hun jaarlijkse planning. Uiteindelijk heeft 
LDV United geen pistes gevonden om een pro bono campagne op te zetten en omwille van  
de coronacrisis zijn er ook geen alternatieven meer gezocht. 

 

 

 

http://www.aandeonderkant.be/


 
 

25 
 

Om ‘Aan de onderkant ligt de lat altijd hoger’ bij een breder publiek bekend te maken 
organiseerden we vormingen en lezingen. In zowel Leuven (initiatief van ATD Leuven) als 
Brugge (initiatief van Vormingplus) stond er een lezing gepland eind maart, beiden werden 
geannuleerd door de coronamaatregelen en we hopen dat dit in 2021 kan doorgaan. Op 28 
april organiseerden we samen met Vormingplus Zuid West Vlaanderen de online lezing 
‘Corona stelt armoedeproblematiek op scherp’. Op 29 september organiseerden we zelf een 
online evenement ‘Op safari in de Kalmthoutse Heide’, een online avond over armoede en 
‘Aan de onderkant ligt de lat altijd hoger’ waarbij 2  ervaringsdeskundigen voor een getuigenis 
zorgden. Ook op die avond waren een 20 tal mensen aanwezig. In het kader van 17 oktober 
ging er normaal een lezing door in Sint-Truiden maar deze werd uitgesteld omwille van de 
stijgende coronacijfers. In Waregem ging er wel nog een lezing door op 15 oktober, in 
Geraardsbergen op 16 oktober, in Avelgem op 17 oktober en in Brussel op 20 oktober. In 
Avelgem en Brussel ging telkens een ervaringsdeskundige mee. 

Op 17 oktober kreeg een permanent medewerker de kans om op radio Benelux in Beringen te 
praten over armoede en ons boek. Verder zijn we enkele keren in de pers verschenen met 
ons boek: een interview met de auteurs in Visie (‘Mensen in armoede ontkrachten de 
vooroordelen’, 17 januari), in De Bond (‘De moeizame zoektocht naar een huis’, februari), 
Boekenmagazine (‘Marijke Decuypere en Guy Malfait geven het woord aan mensen in 
armoede’, maart) en het Huurdersblad (‘Nieuw boek over armoede: ‘Aan de onderkant ligt de 
lat altijd hoger’, 16 april). Het boek verscheen ook ter promotie in enkele bladen zoals in 
Evangelie Levensnabij nieuwsbrief (januari), Ferm (maart), Biz Brussel (27 maart), Tertio (26 
augustus), schenkersmagazine van Welzijnszorg (september), Kerk en Leven Mariakerke 
(september). Tenslotte stond onze website www.aandeonderkant.be in de inspiratiegids voor 
17/10 van het Netwerk tegen Armoede.  

Operationele doelstelling 2.2: Op festivals interpelleren we voorbijgangers rond 
vooroordelen naar mensen in armoede. 

Aangezien er dit jaar geen festivals doorgingen konden we op deze manier geen nieuwe 
mensen aanspreken over vooroordelen rond armoede 

Operationele doelstelling 2.3: In ons tijdschrift, op onze website en in interne en 
externe publicaties stellen we de leefsituaties en inspanningen van de armsten 
centraal. 

In elke editie van ons Vierde Wereldblad verscheen een cursiefje: een verhaal over de 
leefwereld van mensen in armoede. Deze werden ook steeds op de website geplaatst en 
gedeeld via Facebook. 

• Maart 2020: “Ontploffen”, over de stijgende huurprijzen 

• Juni 2020: “Overschrijven”, over digitalisering 

• September 2020: “Lach je tanden bloot”, over tandzorg 

http://www.aandeonderkant.be/


 
 

26 
 

• December 2020: “Schoenen”, over geld 

Het Multi Media Team kwam in 2020 vier keer samen om het redactiewerk voor het komende 
Vierde Wereldblad te bespreken (19 februari, 11 juni, 9 oktober en 21 december). Ons 
ledenblad heeft ongeveer 7000 abonnees.  

Onze website www.atd-vierdewereld.be telde in 2020 6452 Nederlandstalige bezoekers. Voor 
www.aandeonderkant.be waren dit 2410 bezoekers. Onze Facebookpagina ‘ATD Vierde 
Wereld Vlaanderen’ heeft 427 vind-ik-leuks en 480 volgers, ‘Volksuniversiteit ATD Vierde 
Wereld Vlaanderen’ heeft 177 vind-ik-leuks en 193 volgers en ‘Aan de onderkant ligt de lat 
altijd hoger’ heeft 151 vind-ik-leuks en 167 volgers. 

We schreven ook twee opinieartikels over de leefwereld van mensen in armoede (zie 1.6). 

Operationele doelstelling 2.4: We geven in samenwerking met andere organisaties 
vormingen. 

• 4 maart: een permanent medewerker gaf een vorming aan UCLL studenten leerkracht 
over het belang van een mensenrechten - en kinderrechtenvisie voor toekomstige 
leerkrachten.  

• 18 maart: lezing ‘Aan de onderkant ligt de lat altijd hoger’ in Leuven, afgelast wegens 
coronamaatregelen. 

• 28 april: een permanent medewerker geeft een videoconferentie over ‘Corona stelt 
armoedeproblematiek op scherp’, i.s.m. Vormingplus MZW. 

• 30 september: een permanent medewerker praat op sociale raad in Aalter over 
armoede. 

http://www.atd-vierdewereld.be/
http://www.aandeonderkant.be/
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• 13 oktober: lezing ‘Aan de onderkant ligt de lat altijd hoger’ in Sint-Truiden 
(Vormingplus), in het kader van de Werelddag van Verzet tegen Extreme Armoede, 
werd uitgesteld. 

• 15 oktober: lezing ‘Aan de onderkant ligt de lat altijd hoger’ in Waregem, in het kader 
van de Werelddag van Verzet tegen Extreme Armoede. 

• 16 oktober: lezing ‘Aan de onderkant ligt de lat altijd hoger’ in Geraardsbergen, in het 
kader van de Werelddag van Verzet tegen Extreme Armoede. Een ervaringsdeskundige 
gaf mee de lezing  

• 17 oktober: lezing ‘Aan de onderkant ligt de lat altijd hoger’ in Avelgem, in het kader 
van de Werelddag van Verzet tegen Extreme Armoede. 

• 20 oktober: lezing ‘Aan de onderkant ligt de lat altijd hoger’, in het kader van de 
Werelddag van Verzet tegen Extreme Armoede, en ervaringsdeskundige aan het 
woord voor ‘Intersectoraal netwerkmoment voor Brusselse hulpverleners’ in Brussel 
(i.s.m. Kenniscentrum WWZ). 

• 28 oktober: Workshop relancebeleid van het SDG (Social Development Goals) forum. 
Een permanent medewerker werd uitgenodigd voor een reactie op een studie over 
een duurzamer, inclusiever, veerkrachtiger België na de covid-19 crisis. 

• 19 november: Vorming voor CAW met een permanent medewerker en twee 
ervaringsdeskundigen over schulden. 

Operationele doelstelling 2.5: Via acties sensibiliseren we rond armoede. 

Tijdens de jaarlijkse 20 km door Brussel sensibiliseren we rond armoede. In samenwerking 
met ATD Quart Monde Wallonie - Bruxelles, moedigen we de laatste lopers aan en laten zo 
zien dat we niemand achterlaten. Dit evenement kon omwille van de coronamaatregelen dit 
jaar niet doorgaan. 

Tijdens de diverse lezingen vermeld in 2.4 sensibiliseren we deelnemers rond armoede.  
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Strategische doelstelling 3: Verder uitbouwen van een ledenbeweging die 
deelneemt aan een brede nationale en internationale stroming van inzet en 
verzet tegen grote armoede 

Operationele doelstelling 3.1: ATD Vierde Wereld organiseert ontmoetingen, 
ondersteuning, dialoog en vorming die haar leden helpt hun inzet tegen armoede 
vorm te geven. 

Op 12 september, het begin van ons werkjaar, organiseerden we opnieuw een nationale 
startdag, een dag van uitwisseling tussen verschillende lokale groepen. De dag ging online 
door. Sommige lokale groepen kwamen fysiek samen om dan online met andere groepen te 
praten. In de voormiddag begonnen we met een gezamenlijk moment en daarna werkten we 
in kleinere groepen rond één van de volgende thema’s: de uitdagingen voor kinderen in 
armoede en scholen, hoe zorgen we ervoor dat iedereen aan de heropstart van de 
samenleving tijdens corona kan deelnemen, waarin moet de internationale beweging ATD 
Vierde Wereld prioritair investeren zodat het leven van mensen in armoede verbetert en een 
permanent medewerker over ATD Quarto Mundo in Madrid. Ook in de namiddag werd dit 
verder besproken en op het einde kwamen we terug even gezamenlijk samen. Vier 
ervaringsdeskundigen en vijf vrijwilligers zonder armoede-ervaring namen deel aan deze 
startdag.  

Via een online nieuwsbrief brengen we onze leden en externen op de hoogte van onze acties, 
interessante artikels, verslagen van de volksuniversiteit, het Vierde Wereldblad en 
internationaal nieuws. Twee keer per maand sturen we een interne nieuwsbrief naar onze 
leden met en zonder armoede-ervaring. Eén keer per maand schrijven we een externe 
nieuwsbrief, dit is voor mensen die zich via de website hebben ingeschreven op de 
nieuwsbrief. 

We maken ook een ‘nieuws van de beweging’. Een papieren versie die al onze leden, met 
bijzondere aandacht voor mensen in armoede, op de hoogte brengt van onze belangrijkste 
acties. Deze delen we uit tijdens de volksuniversiteit en sturen we mee met de brief van de 
volksuniversiteit. 

Op 1 mei organiseerden we een online medestandersdag. Op basis van de bijdragen van deze 
medestanders maakten we filmpjes over vooroordelen die we op YouTube, Facebook en de 
website plaatsten. Het ging over armoede tijdens de lockdown (hebben mensen in armoede 
het moeilijker tijdens een lockdown?,...) en onderwijs (zijn ouders in armoede niet 
geïnteresseerd in de school van hun kinderen?,..). Op de medestandersdag waren 14 
vrijwilligers zonder armoede-ervaring aanwezig. 

Ook voor jonge leden uit Brussel organiseren we normaal gezien aparte ontmoetingsavonden 
in samenwerking met ATD Quart Monde Wallonie - Bruxelles. Dit is omwille van de 
coronamaatregelen niet kunnen doorgaan. 

Bij 1.5 gingen we dieper in op onze volksuniversiteiten van het jaar 2020. 
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Volgende interne vormingen vonden plaats in 2020: 

• 20 juni: Europese uitwisseling  
• 10 juli: Planningsdag volksuniversiteit  
• 27 augustus: Uitstap naar Bokrijk (groep Ronse)  
• 12 september: Startdag  
• 29 september: Gespreksavond over armoede en Aan de onderkant ligt de lat altijd 

hoger 

Operationele doelstelling 3.2: ATD Vierde Wereld maakt de deelname mogelijk van 
actieve leden en partners aan ontmoetingen, vormingen, planning en campagnes die 
de internationale beweging federaal, Europees of wereldwijd organiseert. 

Op 20 juni was er een Europese uitwisseling waarbij verschillende landen (ATD Vierde Wereld 
Bulgarije, Polen, Frankrijk, Luxemburg, Duitsland, Nederland en België) online samenkwamen. 
Er waren 7 Vlaamse ervaringsdeskundigen aanwezig en 2 Vlaamse vrijwilligers zonder 

armoede-ervaring aanwezig. In 
de voormiddag was er een 
ontmoeting met leden van teams 
in het internationale centrum van 
ATD Vierde Wereld (Méry sur 
Oise) en 's namiddags met leden 
van ATD Vierde Wereld 
Nederland, telkens over het  
internationaal thema (gekozen 
door De Verenigde Naties)  van 17 
oktober 2020 (“Acting together 
to achieve social and 
environmental justice for all”).  

Op 5 en 6 maart 2020 was er bezoek van Europees en internationaal verantwoordelijken bij 
ATD Vierde Wereld. Zo kon het Europees team en de internationale leiding van ATD kennis 
maken met de leden van ATD Vierde Wereld in België (ze ontmoetten 3 Vlaamse 
ervaringsdeskundigen), de gevoerde acties en de stand van zaken van de planning voor de 
volgende jaren. 

Operationele doelstelling 3.3: We zetten met onze leden een proces op om de 
prioriteiten voor de komende vijf jaar te bepalen. 

Eind 2019 liepen onze planningsdagen voor het Vlaams beleidsplan af. De bedoeling was om 
het uitgewerkt plan in het voorjaar aan onze groepen voor te stellen maar dit kon niet 
doorgaan. In 2020 begonnen de uitwisselingen voor de Belgische meerjarenplanning van de 
komende vijf jaar. ATD nodigde hiervoor haar groepen (volksuniversiteit, werkgroepen, 
actiegroepen), dus al haar leden, uit voor interviewsessies. Tijdens deze sessies van een halve 
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dag interviewde één groep een andere groep. Hiermee wil het team van de meerjarenplanning 
een centrale vraag beantwoorden: “Wat zijn de initiatieven die door de groep genomen 
werden die het meest effectief waren voor het volbrengen van de missie van de 
Vierdewereldbeweging?”. Door de uitwisselingen leren groepen van elkaar en bepalen ze 
welke elementen belangrijk zijn voor ATD. Die elementen vormen dan een leidraad voor haar 
acties de komende 5 jaar. 

29 september: Sambreville en Kruising van Kennis 

12 oktober: Brussel en Beauraing 

19 oktober: Molenbeek en Kauwenberg 

26 oktober: Charleroi en Ronse 

20 november: Politieke werkgroep en Hasselt 

19 december: Bespreking van de ‘kladversie’ van de meerjarenplanning met 50 deelnemers 

22 december: ATD Quart Monde Jeunesse en Vlaams overleg 

 

Operationele doelstelling 3.4: We ondersteunen lokale groepen. 

ATD Willebroek: begeleiding rond gedeeld leiderschap, de plaats van ervaringsdeskundigen 
en nieuwe mensen in de werking. Tapori en Leentuinvrienden beter op elkaar laten aansluiten. 

ATD Leuven: ondersteuning rond 17 oktober en hoe een breder publiek bereiken. 
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ATD Hasselt: ondersteuning rond 17 oktober en samenwerking met de Trawanten. 

ATD Turnhout: voorbereidingen volksuniversiteiten, ondersteuning ervaringsdeskundige die 
de bijeenkomsten organiseert en contacten met gezin dat nu deelneemt. 

ATD Avelgem (straatbibliotheek Bossuit): ondersteuning rond opzetten actie 17/10 i.s.m. 
Vormingplus Avelgem. 

We ondersteunden in 2020 ook alle lokale groepen en gaven raad over hoe ze mensen in 
armoede nabij kunnen zijn tijdens de coronacrisis. We luisterden ook naar hun signalen en 
namen die mee naar de taskforce kwetsbare gezinnen. 

Operationele doelstelling 3.5: Inspirerende acties en inzet uit andere landen geven 
we door in publicaties, op de website en via bijeenkomsten van de vereniging. 

Op de startdag (12 september) organiseerden we een uitwisseling over ATD Quarto Mundo in 
Madrid. Een permanent medewerker vertelde over de acties van ATD en armoedesituatie 
daar. En onze Europese uitwisseling op 20 juni ging over de Werelddag van Verzet tegen 
Armoede (zie 3.2). 

We introduceerden in het Vierde Wereldblad een rubriek met internationaal nieuws van 
andere landen waar ATD Vierde Wereld aanwezig is: 

• Juni 2020: Children of Courage – kinderen uit Bangladesh schrijven over hun 
ervaringen met armoede 

• September 2020: Een plek die je ‘thuis’ kan noemen/ Black Lives Matter 
• December 2020: Luis en Sindy in Guatemala: “Wij kregen hulp, nu willen we zelf 

helpen” 

In 2019 maakten we het internationaal onderzoek rond armoede-indicatoren bekend. Dit 
onderzoek gebeurde in samenwerking met Oxford University en ATD Fourth World. Hieraan 
namen het Verenigd Koninkrijk, Bangladesh, Bolivia, Frankrijk, de Verenigde Staten en 
Tanzania deel. Ook in 2020 haalden we dit onderzoek aan in ons Vierde Wereldblad.  

Vanuit de internationale beweging kregen we de vraag om mee te werken aan het 
internationaal onderzoek rond het naleven van mensenrechten (vanuit de Verenigde 
Naties), meer bepaald het opsporen van leemtes in het naleven van mensenrechten. Een 
vrijwilliger zonder armoede-ervaring verzekerde vroeger juridische permanentie voor 
daklozen in Brussel en heeft dit onderzoek op zich genomen. ATD Hasselt ging in op zijn vraag 
om vanuit hun juridische permanentie (De Papiermolen) en hun nabijheid bij straatbewoners 
signalen te geven rond het verkeerd toekennen van het statuut samenwonende voor mensen 
die op straat leven. 
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De Facebookgroep ‘ATD Vierde Wereld in tijden van corona’ (zie 1.2) telt ook enkele 
Nederlandse ATD- leden. Zij plaatsten ook geregeld berichten en reageerden op berichten van 
Vlaamse leden. 

De Werelddag van Verzet tegen Armoede (17 oktober) ging in 2020 online door. Een 
livestream uit New York zorgde ervoor dat leden uit heel de wereld konden deelnemen aan 
de dag. Mensen in armoede (uit Latijns-Amerika, Congo en België) vertelden via 
videoboodschappen hoe ze geconfronteerd worden met de negatieve gevolgen van 
milieuvervuiling en klimaatveranderingen en hoe ze die problemen aanpakken. Hun 
ervaringen maken duidelijk dat sociale onrechtvaardigheid en klimaatonrechtvaardigheid 
vaak hand in hand gaan. Bij het zoeken naar oplossingen dienen beide problemen aangepakt 
te worden. En daarvoor is de inzet van iedereen nodig. Daarna volgde een toespraak van de 
secretaris generaal van de Verenigde Naties en de ambassadeur van Burkina Faso. 

Operationele doelstelling 3.6: Op 17 oktober organiseert ATD Vierde Wereld zelf of 
samen met anderen evenementen in verschillende Vlaamse provincies. 

Avelgem, zaterdag 10 en zaterdag 17 oktober 

Het thema was ‘Verhalen over wat arm zijn betekent’. Op 10 oktober was er een speciale 
straatbibliotheek op de markt van Avelgem en op 17 oktober een lezing van ‘Aan de onderkant 
ligt de lat altijd hoger’ in het Spikkerelle gemeenschapscentrum i.s.m. Vormingplus MZW en 
Jeugdhuis Krak.  
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Brugge, zaterdag 17 oktober 

Een evenement om de gevolgen van de coronacrisis voor kwetsbare mensen aan te kaarten: 
‘Krijg jij de eindjes aan elkaar geknoopt?’. I.s.m. Amnesty-Brugge, ATD-Brugge, Beweging.net, 
CAW Noord-West-Vlaanderen, CM, De Kantel, Diaconie, Inloophuis ’t Sas, Integraal, Oarm in 
oarme, Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen, Ûze Plekke, Viva-Svv, VormingplusBrugge, 
vzw Wieder. 

Brussel, zaterdag 17 oktober 

Het thema was sociale en klimaatrechtvaardigheid. Er was een bazaar, een parade met 
lampionnen en er waren getuigenissen. I.s.m. Wat onzichtbaar is zichtbaar maken, ATD Vierde 
Wereld, Articule, Equipes Populaires Bruxelles, Habitants des images, Fédération des services 
sociaux, Parler les poches vides). 

Europees parlement, donderdag 15 oktober 

Een bijeenkomst van de Intergroep Armoedebestrijding van het Europees Parlement. 

Geraardsbergen, vrijdag 16 oktober 

Een permanent medewerker hield een gespreksavond over vooroordelen en armoede en een 
lezing van ‘Aan de onderkant ligt de lat altijd hoger’. I.s.m. Huis van het Kind. 

Hasselt, zaterdag 17 oktober 

Mensen hingen lakens op met een slogan, er was een wake voor overleden Hasselaren die in 
extreme armoede leefden en een persconferentie in het Volkstehuis met voorstelling van het 
manifest wonen. Radio Benelux zond heel de dag uit in het kader van de Werelddag van Verzet 
tegen Armoede. Een permanent medewerker sprak daar over de oorsprong van 17 oktober. 

Leuven, zaterdag 17 oktober 

Het thema was ‘de sociale grondrechten in tijden van corona’. Er was een historische 
themawandeling rond de 9 sociale grondrechten en een kleine actie aan de steen tegen 
armoede. Een initiatief van Het Leuvens Collectief tegen armoede en Sociale Uitsluiting, 
waarvan ATD Leuven lid is. 

Ronse, vrijdag 16 oktober 

Het thema was ‘Help mensen te ontsnappen uit de armoede’, hiervoor hingen mensen een  
geknoopt laken uit hun raam. Eerst was er een officieel moment aan de Steen, daarna een 
broodje in De Brouwerij en de première van een docu-kortfilm over solidariteit voor en tijdens 
corona. Op het einde van de dag volgde een filosofisch gesprek over het thema ‘solidariteit’ 
onder leiding van Alex Klein. I.s.m. vzw De Vrolijke Kring en Werkgroep Kansarmoede. 

Waregem, donderdag 15 oktober 

Een lezing van ‘Aan de onderkant ligt de lat altijd hoger’ in de bibliotheek. I.s.m. ACV West-
Vlaanderen, Hart boven Hard, de Bib. 
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Willebroek, zaterdag 17 oktober 

Het thema was ‘armoede mag geen kans krijgen’. Het was een virtuele actie (met livestream 
op Facebook) aan de steen tegen armoede. Onder meer i.s.m. Argos. 
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Evaluatie volgens de 6 criteria 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

36 
 

Onze doelen in relatie tot de zes criteria 

Criteria 1: Armen blijven zoeken 

Criteria 2: Armen verenigen zich 

Criteria 3: Armen het woord geven 

Criteria 4: Dialoog en vorming 

Criteria 5: Werken aan maatschappelijke structuren 

Criteria 6: Werken aan maatschappelijke emancipatie 

 

 Crit. 1 Crit. 2 Crit. 3 Crit. 4 Crit. 5 Crit. 6 

SD 1: De armsten bereiken, 
kennen, verenigen en met hen 
partnerschappen opbouwen met 
de samenleving 

x x x x x x 

OD 1.1: ATD Vierde Wereld stelt 
permanente medewerkers vrij en 
steunt vrijwilligers om mensen in 
grote armoede regelmatig en 
buiten directe hulpverlening te 
ontmoeten. Zowel lokaal als 
bovenlokaal ontmoeten we 
mensen die nog niet deelnemen. 

X           

OD 1.2: We nodigen de bereikte 
personen en gezinnen uit om deel 
te nemen aan 
ontmoetingsmomenten. We geven 
voorrang aan de personen die het 
langst en op de meeste 
levensdomeinen door armoede en 
uitsluiting getroffen zijn. 

  X         

OD 1.3: We nodigen de bereikte 
personen en gezinnen uit om deel 
te nemen aan het thematisch 
werken.  

X x x     x 
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OD 1.4: De volksuniversiteit 
evolueert zodat jonge gezinnen 
gemakkelijker deelnemen. 

X x x     x 

OD 1.5: Vanuit onze nabijheid 
treden we in dialoog met partners 
rond specifieke problemen 
waarmee mensen met langdurige 
armoede-ervaring kampen.  

      X  x   

OD 1.6: Vanuit de volksuniversiteit 
zetten we dialoog op. 

      X  x   

 

OD 1.7: Lokaal en bovenlokaal 
nemen we actief deel aan 
overleggroepen en beleidsvorming. 

   X x x 

OD 1.8: Door de methodiek 
“Kruising van Kennis” reiken we 
concrete handvatten aan voor 
volwaardige participatie van 
mensen in armoede.   

   x  X 

SD 2: Mensenrechtenvisie: de 
brede publieke opinie mobiliseren 
voor de uitroeiing van grote 
armoede 

  x x  x 

OD 2.1:. We promoten het boek “ 
aan de onderkant  ligt de lat altijd 
hoger “ en de website “ aan de 
onderkant 

  X x   

OD 2.2 : Op festivals interpelleren 
we voorbijgangers rond 
vooroordelen naar mensen in 
armoede. Kon niet gerealiseerd 
worden 
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OD 2.3.: In ons tijdschrift, op onze 
website en in interne en externe 
publicaties stellen we de 
leefsituaties en inspanningen van 
de armsten centraal. 

   x   

OD 2.4: We geven in 
samenwerking met andere 
organisaties vormingen. 

   X  x 

OD 2.5: Via acties sensibiliseren we  
rond armoede. 

   x   

SD 3: Verder uitbouwen van een 
ledenbeweging die deelneemt aan 
een brede nationale en 
internationale stroming van inzet 
en verzet tegen grote armoede 

 x x x x x 

OD 3.1: ATD Vierde Wereld 
organiseert ontmoetingen, 
ondersteuning, dialoog en vorming 
die haar leden helpt hun inzet 
tegen armoede vorm te geven. 

 X     

OD 3.2: ATD Vierde Wereld maakt 
de deelname mogelijk van actieve 
leden en partners aan 
ontmoetingen, vormingen, 
planning en campagnes die de 
internationale beweging federaal, 
Europees of wereldwijd 
organiseert. 

 X     

OD 3.3: We zetten met onze leden 
een proces op om de prioriteiten 
voor de komende vijf jaar te 
bepalen. 

 X x   x 
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OD 3.4: We ondersteunen lokale 
groepen. 

 X    x 

OD 3.5: Inspirerende acties en 
inzet uit andere landen geven we 
door in publicaties, op de  website 
en via bijeenkomsten van de 
vereniging. 

    X  

OD 3.6: Op 17 oktober organiseert 
ATD Vierde Wereld zelf of samen 
met anderen evenementen  in 
verschillende Vlaamse provincies. 

   X x  
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Extra criteria bovenlokale vereniging 

Activiteiten in minstens 4 programmatieregio’s 

ATD vierde wereld heeft een aantal groepen die rechtstreeks werken met mensen in armoede. 
In West-Vlaanderen zijn dat Oostende en Avelgem, in Oost-Vlaanderen Ronse, in Antwerpen 
Willebroek en Turnhout, in Limburg Hasselt en in Brussel. 
Met uitzondering van Brussel, Ronse en Turnhout wordt de verantwoordelijkheid voor deze 
groepen gedragen door vrijwilligers zonder armoede-ervaring en ervaringsdeskundigen. 
Wanneer de groepen van Ronse, Turnhout of Brussel samenkomen dan is daar steeds een 
permanent medewerker aanwezig die alles in goede banen leidt en tegelijk zoveel mogelijk 
ervaringsdeskundigen probeert te betrekken. 

Daarnaast zijn er de medestandersgroepen Brugge en Leuven. Aan de medestandersgroep in 
Leuven nemen twee ervaringsdeskundigen deel. Naast sensibiliserende activiteiten 
organiseren speelt de groep in Brugge een belangrijke rol in het organiseren van een dialoog 
tussen mensen in armoede (zie operationele doelstelling 1.7). 

De partnergroepen Kauwenberg en BMLIK Gent komen naar de volksuniversiteit. Zij nemen 
ook aan andere vormingsactiviteiten van ATD Vierde Wereld deel.  

Voor het eerst neemt 1 ervaringsdeskundige van de groep Hasselt deel aan de 
volksuniversiteit van oktober en december. Hij bereidde ook voor met andere mensen in 
armoede. 

Werkingscriterium: Jaarlijks minimum 20 mensen met armoede-ervaring bereiken en 
hiervan minimum 4 per regio 

Via onder meer de voorbereidingsgroepen van de volksuniversiteit, de 4 volksuniversiteiten, 
de juridische permanentie in Hasselt, de straatbibliotheek, de huisbezoeken, de opera-
bezoeken voldoen we aan het criterium om minstens 20 personen in armoede te bereiken, 
met minimum 4 personen per provincie in minimum 4 provincies. 

Minimum 5 info- of vormingsactiviteiten organiseren 

Interne vormingen  (zie operationele doelstellingen 1.4, 3.1 en 3.2): 

 

25/01/2020 Volksuniversiteit rond 
gezondheid 

Antwerpen 24 deelnemers waarvan 15 
ervaringsdeskundigen 

01/02/2020 Volksuniversiteit rond 
gezondheid 

Oostende 35 deelnemers waarvan 20 
ervaringsdeskundigen 

20/06/2020 Europese uitwisseling Brussel 9 deelnemers waarvan 7 in 
armoede 
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27/06/2020 Volksuniversiteit rond 
corona en solidariteit 

Gent en Puurs 44 deelnemers waarvan 30 
ervaringsdeskundigen 

10/07/2020 Planningsdag 
volksuniversiteit 

Gent 20 deelnemers waarvan 11 
ervaringsdeskundigen 

27/08/2020 Bokrijk (lokale groep 
Ronse) 

Bokrijk 9 deelnemers waarvan 7 
ervaringsdeskundigen 

12/09/2020 Startdag Online 9 deelnemers waarvan 4 
ervaringsdeskundigen 

29/09/2020 ‘Op safari in de 
Kalmthoutse Heide’ 

Online 20 deelnemers waarvan 2 
ervaringsdeskundigen 

03/10/2020 Volksuniversiteit rond 
digitalisering 

Gent 37 deelnemers waarvan 27 
ervaringsdeskundigen 

12/12/2020 Volksuniversiteit rond 
mentale gezondheid 

Online 39 deelnemers waarvan 22 
ervaringsdeskundigen 

Externe vormingen (zie operationele doelstelling 2.4): 

04/03/2020 Aan studenten leerkracht van UCLL (Leuven) over mensenrechtenvisie 

28/04/2020 28 april: een permanent medewerker geeft een videoconferentie over 
‘Corona stelt armoedeproblematiek op scherp’, i.s.m. Vormingplus 
MZW 

30/09/2020 Aan de sociale raad in Aalter over armoede 

15/10/2020 Lezing ‘Aan de onderkant ligt de lat altijd hoger’ in Waregem, in het 
kader van de Werelddag van Verzet tegen Extreme Armoede. 

16/10/2020 Lezing ‘Aan de onderkant ligt de lat altijd hoger’ in Geraardsbergen, in 
het kader van de Werelddag van Verzet tegen Extreme Armoede. 

17/10/2020 Lezing ‘Aan de onderkant ligt de lat altijd hoger’ in Avelgem, in het 
kader van de Werelddag van Verzet tegen Extreme Armoede. 

20/10/2020 Lezing ‘Aan de onderkant ligt de lat altijd hoger’, in het kader van de 
Werelddag van Verzet tegen Extreme Armoede, en ervaringsdeskundige 
aan het woord voor ‘Intersectoraal netwerkmoment voor Brusselse 
hulpverleners’ in Brussel. 

28/10/2020 Bijdrage van permanent medewerker aan Social Development Goals 
forum 

19/11/2020 Vorming CAW met twee ervaringsdeskundigen over schulden 
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Werken rond één beleidsthema 

In 2020 werkten we rond (zie operationele doelstelling 1.4): 

• Digitalisering: een volksuniversiteit, focusgroep en het project “digi-buddies” 
• Daarnaast organiseerden we twee volksuniversiteiten rond het thema “(mentale) 

gezondheid”  
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Financieel verslag 
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Beroepskrachten in dienst op 31 december 2020 

De animatie van de beweging ATD Vierde Wereld in Vlaanderen werd in 2020 gedragen door 
het secretariaat met twee administratieve krachten (1,4 vte) en drie permanent medewerkers 
(3 vte). 

 

Financieringskanaal 

Subsidie Armoededecreet: 4,4 vte 

Gesco: 0 vte 

Sociale Maribel: 0 vte 

Andere financiering: 0 vte 

Detachering: 0 vte 

 

Totaal aantal beroepskrachten in dienst op 31 december 2020: 5,4 vte 

De voltijdse administratieve kracht is in zwangerschapsverlof gegaan in de loop van 2019 en 
nam nadien ouderschapsverlof. Zij blijft in dienst. Zij is vervangen door een andere voltijds 
administratieve kracht die een contract van bepaalde duur heeft. Beide personeelsleden zijn 
in dienst op 31 december 2020. 

Van wie opgeleide ervaringsdeskundigen: 0 vte 

Van wie niet-opgeleide ervaringsdeskundigen: 0 vte 
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Resultatenrekening 2020 
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Detail van de 73-rekeningen 2020 
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Samen voor waardigheid 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATD Vierde Wereld Vlaanderen 

Victor Jacobslaan 12, 1040 Etterbeek 

02/647.92.25 

contact@atd-vierdewereld.be 

www.atd-vierdewereld.be 

facebook.com/ATDVla 

mailto:contact@atd-vierdewereld.be
http://www.atd-vierdewereld.be/
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