
Veranderen
 

Sensibilisering
Armoede en inclusie

Politieke verandering
Samenwerking met partners

Werelddag van Verzet
tegen Extreme

Armoede (17 oktober)
 
 

Verenigen
 

Volksuniversiteit
Mensen met en zonder

armoede-ervaring
dialogeren over

maatschappelijke thema’s
Recht op cultuur
uitstappen, opera

 

Bereiken
 

Straatbibliotheek
Laagdrempelige culturele

actie voor de meest
kwetsbare kinderen

Aanwezig zijn bij mensen
in armoede

 

Onze acties

Samen voor Waardigheid

Wie we zijn

Participatie van de armsten: Denken en handelen met mensen die in armoede leven.
Niemand achterlaten: We kiezen steeds opnieuw voor de meest uitgeslotenen. Elke mens
verdient rechten en erkenning.

ATD Vierde Wereld is een internationale Beweging die samen met mensen in armoede
strijdt voor een wereld zonder armoede en sociale uitsluiting. ATD staat voor All Together
for Dignity (Samen voor Waardigheid). De Beweging werd in 1957 opgericht door Joseph
Wresinski in Frankrijk. Nu is ATD Vierde Wereld actief in meer dan 30 landen.
In al onze acties passen we twee fundamentele overtuigingen toe:

 

Steun ons via een overschrijving op het rekeningnummer van ATD Vierde Wereld België
vzw met vermelding ‘gift’ (Fiscaal attest vanaf 40 euro per jaar):

IBAN BE89 0000 7453 3685

De vereniging laat geen dure campagnes uitvoeren om
nieuwe leden, vrienden of donateurs aan te trekken.
De namen en adressen van haar leden, vrienden en
donateurs worden niet aan derden doorgegeven.
De leden van het bestuur werken belangeloos.

ATD Vierde Wereld België is lid van de Vereniging voor Ethiek
in de Fondsenwerving (VEF) en heeft haar eigen ethisch
charter: 



We gaan enkele keren per jaar op uitstap: naar een museum, naar de dierentuin, naar de
zee. Zo een uitstap kost gemiddeld 450 € (vervoer, inkom, vieruurtje,…).
We willen graag met enkele gezinnen op weekend gaan in België: dat komt neer op ongeveer
2500 € voor twee nachten in volpension.

Steun een concreet project

Volksuniversiteit
In Vlaanderen zijn er vijf volksuniversiteiten per jaar. De kost om één persoon te laten
deelnemen (verplaatsing, koffie, huur lokaal, opvolging) aan de volksuniversiteit: 20 €. 
Ieder werkjaar organiseren we een gezinsvolksuniversiteit met animatie, een optreden,…
De kosten voor een gezinsvolksuniversiteit komen neer op ongeveer 500 €.

Cultuur en ontspanning

Straatbibliotheek

Regelmatige huisbezoeken bij mensen in armoede die geïsoleerd zijn en niet meer kunnen
deelnemen aan de reguliere activiteiten: 550 €/maand.
Een medewerker die twee keer per week in de straten van Brussel daklozen ondersteunt:
960 €/maand.

Presentie

Contact
ATD Vierde Wereld

Victor Jacobslaan 12
1040 Brussel

contact@atd-vierdewereld.be
+32 (0)2/650.08.70

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

www.facebook.com/ATDVla

De straatbibliotheek heeft regelmatig nieuw materiaal nodig: boeken, een zeil tegen de
regen, flyers,…: 333 €/jaar.


