
STOP POVERTY 
 JONGERENWEEKEND

Klussen en kennismaken met
ATD Vierde Wereld
15 tot 18 september 2022

Kwaad bij het zien van zoveel ongelijkheid tussen Noord en
Zuid en in ons rijke Vlaanderen?
Benieuwd hoe anderen samen met mensen in armoede
sleutelen aan systeemverandering?
Goesting om de handen uit de mouwen te steken? 

Kom mee op jongerenweekend met ATD Vierde Wereld,
een internationale Beweging die samen met mensen in

armoede strijdt voor een wereld zonder armoede en
sociale uitsluiting.

Met uitgebreide info



Op het programma
Inzicht en innovatie
Uitwisseling over een (klimaat)rechtvaardige samenleving: hoe
dagen de verborgen dimensies van armoede (Stop Poverty!) ons uit
om anders te denken, te kijken, te werken, verdienen, kopen, leven,
aan politiek te doen, te organiseren,... ?
Inspiratie voor inzet
Voorstellen om creatief mee te doen met de Vierde Wereld: we
maken kennis met de '(buiten)gewone mensen' die de motor zijn
achter ATD Vierde Wereld.
• Medestanders vertellen hoe ze hun beroep anders zijn gaan
uitvoeren of de Vierde Wereld een vaste plek hebben gegeven in
hun leven na het werk.
• Volontairs delen hoe het is om zich volop te gooien in deze
Beweging, in een internationale groep die verregaand wil
experimenteren met andere manieren van samenleven, en met als
ijkpunt: helpt het armoede de wereld uit? Worden mensen in
armoede hier vrijer en blijer van?
• Militante ervaringsdeskundigen op vlak van armoede getuigen
over de essentiële rol die zij vervullen bij ATD Vierde Wereld.
In team
Het nuttige aan het aangename koppelen met gelijkgezinden:
tijdens het klussen, koken of een uitstap hebben we volop
gelegenheid om verder te praten.
Klussen
Binnendeuren in vrolijke kleuren schilderen, binnentuin verzorgen,
berghokken bouwen, uitsorteren en verzendklaar maken van
waardevolle documenten voor ons historisch archief in Frankrijk.



Deelnemers over het Klusweekend van ATD Vierde Wereld in
Luik, editie 2021

 
“Dit weekend beantwoordde aan mijn verwachtingen: ATD leren kennen,
nieuwe mensen ontmoeten met uiteenlopende profielen, beter begrijpen
hoe ik me kan inzetten, aan de hand van verschillende voorbeelden. Het

geeft me visie, perspectief. En nu moet ik er nog concreet handen en voeten
aan geven in mijn leven!”

 
"Ik was al tijdens een andere ATD-bijeenkomst getroffen door de

welwillendheid, de vrijgevigheid en de moed van de mensen die bij deze
beweging betrokken zijn, ongeacht hun status. Dit maakte dat ik terug wilde

komen om meer te weten te komen. ATD heeft een identiteit, specifieke
kwaliteiten die het tot een soort verzamelpunt maken, een gemeenschap.”

15 tot 18 september 2022 (donderdag 18u - zondag 16u)
Vierde Wereldhuis (Victor Jacobslaan 12, 1040 Brussel)
18-35 jaar
Eenvoudige logies ter plaatse
Voertaal: Nederlands en Engels
Kost deelname: 30 euro (logies en eten inbegrepen). Deze prijs
mag je niet verhinderen om deel te nemen. 

Praktisch

Meer info en inschrijvingen 
www.atd-vierdewereld.be/jongerenweekend

contact@atd-vierdewereld.be
02/650 08 71

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

