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Onze leden
Militanten of ervaringsdeskundigen zijn mensen die armoede en uitsluiting kennen. 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.
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Strategische doelen & criteria
In de beleidsperiode 2021-2025 focust ATD Vierde Wereld Vlaanderen zich op volgende
strategische doelen:

SD 1: Mensen met langdurige armoede-ervaring leren ATD Vierde Wereld kennen en zetten
met ATD Vierde Wereld stappen zodat ze meetellen in de samenleving.
SD 2: Mensen in armoede komen samen, vinden steun bij elkaar en ontmoeten vrijwilligers
zonder armoede-ervaring. Tijdens die bijeenkomsten leren mensen in armoede het woord
nemen en worden ze sterker om samen met vrijwilligers zonder armoede-ervaring zich in te
zetten voor een maatschappij die niemand achterlaat.
SD 3: S.D.3: De kennis van mensen in armoede is het uitgangspunt om aan maatschappelijke
verandering te werken. Zo evolueren we naar een maatschappij die niemand achterlaat.

Via onze strategische doelstellingen beantwoorden wij aan de 6 criteria waaraan
verenigingen waar armen het woord nemen moeten voldoen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Armen verenigen zich
Armen het woord geven
Werken aan maatschappelijke emancipatie
Werken aan maatschappelijke structuren
Dialoog en vorming
Armen blijven zoeken
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Inhoudelijk werkingsverslag
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S.D.1: Mensen met langdurige armoede-ervaring leren ATD Vierde
Wereld kennen en zetten met ATD Vierde Wereld stappen zodat ze
meetellen in de samenleving

O.D.1.1: We brengen in kaart waar we mensen met langdurige armoede-ervaring kunnen
vinden en zoeken mensen met langdurige armoede-ervaring op

Doelstellingen 2021: Na overleg met onze plaatselijke groepen focussen we op 3 gemeentes
in verschillende regio's. Samen met de mensen in armoede uit die groepen brengen we
laagdrempelige ontmoetingsplaatsen in kaart.
We gebruiken een herwerkte flyer waarin presentie staat uitgelegd om ons aan deze
diensten en organisaties voor te stellen. We bekijken met deze diensten en organisaties hoe
we op die plaatsen aanwezig kunnen zijn.

Resultaat:
Focus op 3 gemeentes
Uit de armoedebarometer van 2020 bleek dat Blankenberge slecht scoorde. Omdat er nog
geen vereniging waar armen het woord nemen is in Blankenberge, kozen we deze gemeente
om te exploreren. Een stafmedewerker had contact met verschillende diensten in
Blankenberge: Huis van het Kind, Sociaal Huis, dagcentrum De Totebel en Sint Vincentius. Na
deze ontmoetingen verkende hij samen met twee ervaringsdeskundigen van de groep
Oostende de volgende wijken en straten: de Visserijwijk, het centrum, Boezinge, de witte
wijk. Ook verkende hij in zogeheten “overlast”straten: Rogerlaan, Graaf Jansdijk, Albert
Rusettelaan, Descampstraat en Mametstraat. Omwille van de coronamaatregelen was het
niet mogelijk om verder te gaan met deze diensten en was het moeilijk om mensen op straat
te ontmoeten.
In overleg met onze lokale groep in Willebroek, kozen we ervoor om te investeren in het
nabij-zijn van jonge gezinnen in Willebroek. Die worden door de groep niet meer bereikt.
Een stafmedewerker exploreerde samen met twee militanten de mogelijkheden in
Willebroek. Een eerste idee was om mensen te ontmoeten in de wachtrij van de sociale
kruidenier Argos door middel van het aanbieden van koffie en thee. Een andere piste was
om vrijwilligerswerk op te nemen bij Kind en Gezin om zo jonge gezinnen te ontmoeten. Er
waren helaas geen vrijwilligersvacatures bij Kind en Gezin. Uiteindelijk werd met de groep
beslist om een straatbibliotheek te starten. Hiervoor werd overlegd met het Huis van het
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Kind, de twee brugfiguren in Willebroek, Kind en Gezin en de dienst Samenleven van de
gemeente. De straatbib startte uiteindelijk in mei 2021.
Omwille van covid 19 was het te moeilijk om nog verder in een derde gemeente te
exploreren.

Herwerkte flyer
We maakten een nieuwe flyer waarin presentie staat uitgelegd om ons aan deze diensten en
organisaties voor te stellen. Deze flyer gebruikten we bij de ontmoeting met de diensten die
hierboven vermeld staan.

Onze permanente werking
Bossuit (Avelgem)
In 2021 organiseerden we om de twee weken op woensdagnamiddag een straatbibliotheek
in Bossuit. Een stafmedewerker en medestander schrijven samen met de kinderen verhalen,
maken tekeningen en lezen verhalen voor. In Bossuit bereiken we in totaal 10 kinderen die
regelmatig komen. Via de kinderen komen we gemakkelijk in contact met de ouders. Met 4
ouders bereidden we de Volksuniversiteit voor. Een gezin dat eerst in Bossuit woonde,
verhuisde in 2020 naar Zwevegem. We bleven in 2021 met dit gezin in contact en
organiseerden om de twee weken een straatbibliotheek in de buurt van hun nieuwe woning.
3 kinderen van het gezin nemen telkens deel.

8

Hasselt
Onze medestanders in Hasselt blijven een aanwezigheid verzekeren bij straatbewoners via
Café Anoniem. Elke dinsdag is er een medestander aanwezig. Een andere medestander geeft
op vraag administratief en juridisch advies (De Papiermolen).

Willebroek
In 2021 gingen er geen vergaderingen door van de Leentuinvrienden omwille van Covid 19.
De werking werd wel verder gezet. Momenteel beheren de Leentuinvrienden 2 tuinen.

Facebookgroep ‘ATD Vierde Wereld in tijden van corona’
Aan het begin van de lockdown in 2020 startten we de Facebookgroep ‘ATD Vierde Wereld
in tijden van corona’ om elkaar te steunen tijdens de coronacrisis. We bleven deze groep in
2021 gebruiken om elkaar te steunen en te informeren. De groep heeft ondertussen 133
leden.

O.D.1.2: We organiseren vorming en intervisie voor ervaringsdeskundigen en medestanders.
Dit laat ons toe om in tandem present te zijn bij gezinnen in armoede

Doelstellingen 2021: We voorzien in de eerste helft van het jaar een vorming rond
outreachend werken. We voorzien het eerste jaar 2 intervisiemomenten.
Resultaat: Na overleg met de externe persoon die deze momenten begeleidt, werd gekozen
om deze vorming en intervisie enkel aan te bieden voor medestanders. Omwille van de
coronamaatregelen, organiseerden we pas op donderdag 26 augustus een eerste vormingsen uitwisselingdag rond presentie. 9 medestanders die present zijn bij mensen in armoede
namen deel. We organiseerden vervolgens een eerste intervisiemoment op 19 november. Er
namen 7 medestanders deel, 5 ter plaatse en 2 online. In 2022 zetten we deze
intervisiemomenten verder.
We organiseerden een apart vormingsmoment voor ervaringsdeskundigen op 13 augustus.
Er werd vooral stilgestaan bij hun engagement: wat en wie is een militant of
ervaringsdeskundige? Wat betekent een militant in het leven van anderen? Als vervolg op
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deze bijeenkomst richtten enkele ervaringsdeskundigen de groep KOM op (Kernteam
Ondersteuning Militanten). De groep zet zijn werking in 2022 verder.

O.D.1.3: In tandem bereiken we mensen met langdurige armoede-ervaring. We realiseren
presentie bij gezinnen met jonge kinderen

Doelstellingen 2021: We nemen vrijwilligerswerk bij laagdrempelige ontmoetingsplaatsen.
Na overleg met plaatselijke groepen en actieve leden vormen we minstens 3 tandems
bestaande uit een ervaringsdeskundige en een stafmedewerker/medestander om bij
gezinnen met jonge kinderen present te zijn.
Resultaat: Door de coronamaatregelen was het niet mogelijk om te vrijwilligen bij
laagdrempelige ontmoetingsplaatsen. In Blankenberge ging het ontbijt georganiseerd door
de Sint Vicentiusgemeenschap niet meer door. Toen we in september terug contact namen,
hadden ze geen nieuwe vrijwilligers nodig. Ook bij Argos in Willebroek was het omwille van
de coronamaatregelen niet mogelijk om koffie en thee aan te bieden.
Een stafmedewerker was in de zomer elke woensdagmiddag aanwezig in Willebroek. Ze nam
telkens de tijd om voor de start van de straatbibliotheek te exploreren in de wijk. Ze leerde
een groepje mensen kennen die bij mooi weer steeds buiten zat. Een van hen werkt nu mee
met de straatbibliotheek.

O.D.1.4: We ontwikkelen tools die ons in staat stellen om samen met de betrokken
vrijwilligers ATD Vierde Wereld voor te stellen aan mensen met langdurige armoedeervaring

Doelstellingen 2021: We organiseren een vorming rond hoe we ATD Vierde Wereld aan
mensen in armoede uitleggen. Binnen die vorming bekijken we ook welke tools we moeten
ontwikkelen die ons helpen om ATD Vierde Wereld voor te stellen. We ontwikkelen in 2021
minstens één tool.
Resultaat: We organiseerden twee online bijeenkomsten waarin werd beslist om een
fotoboekje te maken waarmee we onze organisatie aan jonge gezinnen en nieuwe mensen
kunnen uitleggen. Met twee militanten werkten we het fotoboekje verder af. Omwille van
de coronamaatregelen ging de geplande vorming ging niet door. We hopen deze vorming in
de zomer van 2022 te kunnen organiseren.
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S.D.2: Mensen in armoede komen samen, vinden steun bij elkaar en
ontmoeten vrijwilligers zonder armoede-ervaring. Tijdens die
bijeenkomsten leren mensen in armoede. het woord nemen en
worden ze sterker om samen met vrijwilligers zonder armoedeervaring zich in te zetten voor een maatschappij die niemand
achterlaat
O.D.2.1: We bevragen de mensen/gezinnen, die we via presentie bereiken, rond
gebeurtenissen in de samenleving en bereiden met hen de Volksuniversiteit voor.

Doelstellingen 2021: Op laagdrempelige ontmoetingsplaatsen waar we vrijwilligen bekijken
we de mogelijkheid om in kleine groep of individueel de Volksuniversiteit voor te bereiden.
Maar we vragen ook n.a.v. andere gebeurtenissen de mening van de mensen die we
bereiken.
Resultaat: Door de coronamaatregelen was het niet mogelijk om te vrijwilligen bij
laagdrempelige ontmoetingsplaatsen (zie OD 1.3). Aan het groepje mensen dat onze
stafmedewerker ontmoette in Willebroek, werd over de Volksuniversiteit rond
klimaatverandering gesproken. Een van hen was bereid om de voorbereiding te maken. In
kader van het project Digibuddies1 ontmoette een stafmedewerker nieuwe mensen in
Oostende. Omdat het elke week over andere mensen ging, was het niet mogelijk om de
Volksuniversiteit voor te bereiden.
Een stafmedewerker gaat langs bij ervaringsdeskundigen in Gent en Turnhout om de
Volksuniversiteit voor te bereiden. Zij komen sporadisch naar de Volksuniversiteit.
De groep in Leuven bereidt niet voor, maar een ervaringsdeskundige neemt sporadisch deel
aan de Volksuniversiteit.

1

In februari 2021 startten we met het project Digibuddies in Oostende, Bossuit, Willebroek en Hasselt. Mensen
met armoede-ervaring die reeds goed met hun smartphone of tablet kunnen werken leren anderen hoe er
beter mee te werken. Zij zijn een digi-buddy. Om die rol goed op te nemen krijgen ze vorming en
ondersteuning. We kregen voor dit project projectsubsidies van de Vlaamse Overheid.
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O.D.2.2: We organiseren laagdrempelige ontmoetingsmomenten voor verschillende leden of
lokale groepen

Doelstellingen 2021: De gezinnen die we via de straatbibliotheek in Bossuit (Avelgem)
leerden kennen nodigen we uit voor een laagdrempelig ontmoetingsmoment met een
andere lokale groep. Na een evaluatie van dit moment met de betrokken gezinnen bekijken
we of het zinvol is om hen reeds in 2021 uit te nodigen voor de Volksuniversiteit. We
organiseren voor al onze leden in de zomerperiode een ontmoetingsmoment.
Resultaat:
Op 3 juli trokken we met onze leden naar de Zoo in Antwerpen. Ook de gezinnen van de
straatbibliotheek in Bossuit nodigden we uit voor dit laagdrempelig ontmoetingsmoment.
Verschillende gezinnen van Bossuit waren aanwezig. Met 1 van de gezinnen evalueerden we
de uitstap. Voor hen was de zoo een mooie uitstap én laagdrempelig. Het gezin gaf aan dat
ze graag nog verder wou deelnemen aan dergelijke uitstappen.
Op 7, 8 en 9 juli organiseerden we een Talentenweek in Bossuit met als thema “fun met
tablets”. Dit in samenwerking met Link in de kabel vzw. De kinderen konden deelnemen aan
3 workshops: Spelmakers (zelf een videospel bedenken en programmeren), Music Maestro
(muziek leren maken met de tablet) en TikTokTime (zelf korte filmpjes maken). Voor de
volwassen werd een workshop georganiseerd rond de basisvaardigheden bij het gebruik van
smartphone of tablet. 4 kinderen en 4 volwassenen namen deel aan de Talentenweek.
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Voor de gezinnen die we via de Taporiwerking en volwassenenwerking in Willebroek
bereiken, organiseerden we op 28 augustus een uitstap naar Technopolis. 1 gezin uit Bossuit
nam deel. Er waren 77 deelnemers.
Op 17 juli organiseerden we voor de groep in Ronse en Brussel een uitstap naar de
Plantentuin in Meise. De Franstalige groep uit Doornik nam ook deel aan de uitstap.

De groep in Oostende kreeg opnieuw de kans om mee te werken aan Theater aan Zee (TAZ).
Een ervaringsdeskundige en medestander werkten in duo mee aan Quartiers d’O op het
Cardijnplein. De groep ging ook naar een circusvoorstelling in samenwerking met BMLIKO.
10 ervaringsdeskundigen van ATD Vierde Wereld namen deel aan deze uitstap.

Op 21 augustus ontving de groep in Oostende enkele Franstalige groepen uit Brussel. Op het
programma: met het overzetbootje naar de Oosteroever en wandelen doorheen Fort
Napoleon. Wie minder mobiel is, kon een rondrit met een busje maken. Na de maaltijd werd
er gerust en gespeeld op het strand. Als afscheid kreeg iedereen een postkaartje van
Oostende.

Het kerstfeest van de groep in Willebroek werd geannuleerd omwille van Covid19. In plaats
daarvan kreeg elk gezin een kerstpakket dat via een stoepbezoek werd rondgedragen.
13

In Oostende werd een kerstsamenkomst georganiseerd rond de vuurkorf, met een hapje en
warm drankje. Elke aanwezig kreeg een kerstroos. In samenwerking met BMLIK-O kregen
alle militanten ook een kerstattentie aan huis.
Op 29 december zouden de leden van de straatbibliotheek in Willebroek naar Technopolis
gaan, maar deze uitstap werd geannuleerd omwille van de coronamaatregelen.
Dankzij het sociaal programma « Een brug tussen twee werelden » van de Muntschouwburg
kunnen we gratis naar generale repetities van operavoorstellingen. Op 11 september
konden voor de eerste keer sinds de start van de coronacrisis terug naar de opera. We
trokken met 8 mensen (van wie 5 in armoede) naar The Time of our Singing van Kris Defoort.
Op 29 oktober gingen we kijken naar Lulu (7 deelnemers van wie 1 in armoede) en op 9
december naar Norma (11 deelnemers, van wie 4 in armoede).

O.D.2.3: Kindvriendelijke activiteiten staan centraal tijdens de Volksuniversiteit om de
deelname van gezinnen met jonge kinderen gemakkelijker te maken

Doelstellingen 2021: We zoeken vrijwilligers die voor deze kindvriendelijke activiteiten
instaan. We nemen de nodige tijd met deze vrijwilligers om leuke, attractieve activiteiten
voor de kinderen uit te werken. We willen in het werkjaar 2021-2022 gemiddeld 4 gezinnen
met kinderen aan de Volksuniversiteit laten deelnemen.
Resultaat: Omwille van de coronamaatregelen ging de Volksuniversiteit in maart online door.
Voor de Volksuniversiteiten in juli en oktober was er telkens kinderopvang voorzien. Enkel
op de Volksuniversiteit van oktober waren er kinderen aanwezig. De Volksuniversiteit in
december werd vervangen door een alternatief buiten omwille van de stijgende
coronacijfers.

O.D.2.4: Via de Volksuniversiteit bieden we Welzijnsschakels of andere organisaties een
complementaire werking aan

Doelstellingen 2021: We brengen in kaart aan welke andere organisaties of werkingen we de
Volksuniversiteit als complementaire werking voorstellen. We nemen contact met deze
organisaties en bereiden samen met hen een eerste deelname voor. In samenwerking met
Welzijnsschakels bieden we aan deelnemende groepen ook ondersteuning in het begin.
Deze ondersteuning moet deze groepen toelaten om goed te begrijpen hoe de
Volksuniversiteit werkt.
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Resultaat: Omwille van de coronamaatregelen was het maximum aantal deelnemers voor
groepsbijeenkomsten beperkt. Hierdoor konden we geen externe groepen uitnodigen.

O.D.2.5: Door de Volksuniversiteit leren mensen hun rechten kennen, leren ze van elkaars
ervaring en leren hun mening formuleren

Doelstellingen 2021: We organiseren 5 Volksuniversiteiten in het werkjaar 2021.
Tijdens een planningsdag in de zomer 2020 beslissen we rond welke thema's we werken.
Tijdens die planningsdag bekijken we de haalbaarheid van virtuele Volksuniversiteiten: zij
deze toegankelijk voor iedereen? Hoe moeten we ons organiseren zodat iedereen aan
virtuele bijeenkomsten kan deelnemen?
Rond een van de gekozen thema’s schrijven we een opinieartikel.
We werken een communicatieplan voor de Volksuniversiteit uit: wie krijgt de uitnodiging?
Kan dit ook via mail? Wie krijgt de echo’s? Hoe kan je de echo’s gebruiken? Hoe
communiceren we de inhoud naar andere leden en de ruimere samenleving?
Resultaat:
Planningsdagen
Op 10 juli 2020 organiseerden we onze jaarlijkse planningsdag voor de Volksuniversiteit
werkjaar 2020-21. 15 leden namen deel, van wie 10 militanten en 5 medestanders. Hier
werden 2 thema’s gekozen: gezondheidszorg en digitalisering. De Volksuniversiteiten rond
gezondheidszorg en digitalisering gingen door in 2020. Daarnaast ging iedereen akkoord om
te werken aan het nationale thema “wat is armoede?”. Hieraan werd gewerkt tijdens de
eerste twee Volksuniversiteiten van 2021.
Op 19 juli 2021 organiseerden we de jaarlijkse planningsdag voor het werkjaar 2021-2022.
18 leden namen deel, van wie 13 militanten en 5 medestanders. Er werd beslist om in
oktober 2021 te werken rond klimaatverandering en in december 2021 rond
dienstverlening.
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Volksuniversiteiten

Willebroek
De lokale groep in Willebroek komt normaal gezien wekelijks op dinsdag samen. Eén
dinsdagavond is gereserveerd voor de voorbereiding van de Volksuniversiteit, de andere
dinsdagen zijn ontmoetingsmomenten. Door Covid 19 zijn deze bijeenkomsten in maart
2021 gestopt. Omdat er in de groep veel mensen zitten met een slechte gezondheid (1
groepslid werd lange tijd gehospitaliseerd na een coronabesmetting), wilde de groep niet
meer samenkomen. Er waren gemiddeld 6 ervaringsdeskundigen aanwezig en 3 vrijwilligers
zonder armoede – ervaring. De coördinatiegroep (van wie 2 mensen in armoede) kwam wel
nog online samen. In oktober is de groep terug 1 keer samengekomen. In deze bijeenkomst
werd een interne vorming georganiseerd rond de studie de verborgen dimensies van
armoede (zie O.D. 3.6). Daarna lag de groep terug stil omwille van covid 19.
De Tapori-moeders kwamen bijeen om de Volksuniversiteit van oktober voor te bereiden.

Oostende
De groep in Oostende kwam 5 keer samen om de Volksuniversiteit voor te bereiden. In
februari en mei werd de groep opgesplitst in 2 (1 groep in Oostende en 1 groep in Bredene)
omwille van Covid 19. Er waren gemiddeld 5 ervaringsdeskundigen aanwezig en 2
vrijwilligers zonder armoede – ervaring.
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Brussel
De groep in Brussel kwam 4 keer samen om de volksuniversiteit voor te bereiden. Er waren
gemiddeld 4 ervaringsdeskundigen aanwezig.

Ronse
De groep in Ronse kwam 4 keer samen om de volksuniversiteit voor te bereiden. Er waren
gemiddeld 5 ervaringsdeskundigen aanwezig.

Turnhout
De groep in Turnhout kwam 4 keer samen om de volksuniversiteit voor te bereiden. Er
waren gemiddeld 3 ervaringsdeskundigen aanwezig.

Volksuniversiteit 13 maart (online): Wat is armoede?
Op de Volksuniversiteit dachten we na over wat ons toeliet om een stap vooruit te zetten in
ons leven. Zo ontdekten we wat armoede inhoudt. Tijdens de voorbereiding op deze
Volksuniversiteit duidden we op een silhouet aange wat armoede met een mens doet.
Aantal deelnemers: 42, van wie 29 MIA’s

Volksuniversiteit 9 juli (live in Gent): De verborgen dimensies van armoede
Gastspreker Marianne De Laat liet ons kennismaken met de resultaten van de studie ‘De
verborgen dimensies van armoede’ van ATD Vierde Wereld en Oxford University (zie O.D.
3.6.)
Normaal gezien zou Anne Van Lancker, voorzitster van Decenniumdoelen, aanwezig zijn op
deze Volksuniversiteit als gast. De Volksuniversiteit werd initieel gepland op 29 mei. Omdat
het toen nog niet mogelijk was om live samen te komen, verschoven we de Volksuniversiteit
naar juli. Hierdoor kon Anne Van Lancker niet meer aanwezig zijn. Annabel Cardoen,
stafmedewerker politiek bij Welzijnszorg, was aanwezig als gast.
Aantal deelnemers: 38, van wie 18 MIA’s
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Volksuniversiteit 2 oktober (live in Gent): Klimaatverandering
Nadat delen van ons land deze zomer hard getroffen werden door overstromingen, hadden
we een boeiende uitwisseling rond klimaatverandering. Normaal gezien zou Zakia Khattabi,
federaal minister van klimaatverandering, deelnemen als gastspreker. Omwille van
agendaconflicten kon ze uiteindelijk niet komen. We ontmoetten haar achteraf met een
delegatie van de Volksuniversiteit.
Aantal deelnemers: 44 deelnemers, van wie 31 MIA’s
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Volksuniversiteit 11 december (buiten, in Gent en Antwerpen): Dienstverlening
Korte inhoud: Omwille van de stijgende coronacijfers wilden we niet meer binnen afspreken.
Zowel in Gent als in Antwerpen wandelden we naar het dichtstbijzijnde park om in kleine
groepjes te spreken over het thema. Bij een warm drankje wisselden we ook nieuws uit en
deelden we ervaringen.
Aantal deelnemers: 18 deelnemers, van wie 13 MIA’s

De geplande vijfde Volksuniversiteit vervingen we door een uitstap naar de Zoo (zie O.D.
2.2).

(Opinie)-artikels
Naar aanleiding van onze Volksuniversiteit rond de verborgen dimensies van armoede,
mochten we een artikel schrijven voor sociaal.net: “Mensen in armoede: ‘Wij tellen niet
mee.’” (21/12/2021)
Als vervolg op onze Volksuniversiteit rond klimaatopwarming, publiceerden we een opinieartikel in MO magazine: “Mensen in armoede: ‘We zien alle klimaatpremies aan onze neus
voorbijgaan.’ (13/10/2021)

Communicatieplan
We werkten een communicatieplan voor de Volksuniversiteit uit. We kuisten de lijst op met
mensen die de uitnodiging ontvangen en vulden hem ook aan. We kozen er ook voor om de
echo’s van de vorige Volksuniversiteit telkens mee te sturen met de uitnodiging van de
volgende Volksuniversiteit, zodat iedereen de echo’s zeker krijgt. Hiervoor werden de echo’s
uitgedeeld op de Volksuniversiteit. In 2022 bekijken we hoe we de echo’s nog verder kunnen
gebruiken en hoe we de inhoud van de Volksuniversiteit nog meer kunnen communiceren
naar andere leden en de ruimere samenleving.

O.D.2.6: Samen met een groepje deelnemers van de Volksuniversiteit maken we een verslag
van de voorbije Volksuniversiteit

Doelstellingen 2021: Na iedere Volksuniversiteit maken we met een plaatselijke groep het
verslag (Echo’s) van de voorbije Volksuniversiteit.
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Resultaat: Het verslag van de Volksuniversiteit van 13 maart werd gemaakt door 4 militanten
en 1 medestander uit de groepen Brussel en Oostende.
He verslag van de Volksuniversiteit van 9 juli werd gemaakt door 2 militanten (Gent en
Avelgem) en 1 medestander (Hasselt).
Het verslag van de Volksuniversiteit van 2 oktober werd gemaakt door 5 militanten uit de
groep Brussel.
Het verslag van december werd niet opgemaakt met militanten omdat het om een
alternatieve Volksuniversiteit ging op twee verschillende locaties.

O.D.2.7: Vlaamse leden nemen deel aan nationale en Europese ontmoetingsmomenten
waaronder de Europese Volksuniversiteit

Doelstellingen 2021: Voor 2021-2022 plannen we verschillende bijeenkomsten: een
Europese Volksuniversiteit, een zomerontmoeting en een nationaal ontmoetingsmoment.
Minstens 2 mensen in armoede nemen deel aan een internationale ontmoeting.
Resultaat: De Europese Volksuniversiteit kon helaas niet doorgaan omwille van de
coronamaatregelen.

Nationaal ontmoetingsmoment: Startdag 2021
ATD Vierde Wereld België vierde op zondag 26 september haar vijftigste verjaardag. 29
leden van Vlaanderen namen deel aan de startdag, van wie 19 militanten.
Enkele pioniers van de laatste 50 jaar namen het woord op onze startdag. We keken ook
samen naar de toekomst met een voorstelling van het strategisch plan van ATD Vierde
Wereld België voor 2021 – 2025. Een plan waar veel leden aan hebben meegewerkt.
Na een gezamenlijk middageten en een plenair gedeelte konden de deelnemers kiezen uit
verschillende workshops, in het Nederlands, Frans of tweetalig. Zo waren er de
boekvoorstellingen ‘L’art de Rien’ van Françoise Barbier en ‘Aan de onderkant ligt de lat
altijd hoger’ van Marijke Decuypere en Guy Malfait. Deelnemers konden hun creatieve kant
tonen in de workshops lantaarns maken voor 17 oktober. Anderen kozen om meer te weten
te komen over ‘Buurten zonder langdurige werkloosheid’ of over de video’s die ATD Quart
Monde Jeunesse maakt over haar acties. En in de grote zaal was er een expositie over de
geschiedenis van ATD in België: mensen konden oude foto’s en documentatie bekijken.
Ondertussen ontfermden enkele animatoren zich over de kinderen.
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Internationale ontmoetingen
Op dinsdag 9 november namen drie ervaringsdeskundigen deel aan een online
internationale ontmoeting met de Internationale Delegatie van ATD Vierde Wereld. Deze
ontmoeting had als thema: “samen denken en handelen met de mensen die het moeilijk
hebben overal waar de klimaatcrisis hardnekkige armoede verergert.”
Met 4 Vlaamse ervaringsdeskundigen namen we deel aan de Conferentie over de toekomst
van Europa (https://futureu.europa.eu/). Op dit internetplatform kunnen Europese burgers
van gedachten wisselen over de uitdagingen en prioriteiten van Europa. Op het
internetplatform kunnen voorstellen worden toegevoegd of er kan op voorstellen worden
gereageerd. Het is telkens gelukt om enkele al gepubliceerde voorstellen te lezen en erop te
reageren. Tot nieuwe voorstellen is het daarbij niet gekomen. We organiseerden hiervoor 3
bijeenkomsten op 29/11, 30/11 en 13/12.

O.D.2.8: We organiseren vormingen voor vrijwilligers, al of niet met partnerorganisaties

Doelstellingen 2021: Tijdens ons overlegmoment met Welzijnsschakels bekijken we welke
noden er bij onze leden zijn rond vorming en of het zinvol is om die samen te organiseren.
Resultaat: Op 8 februari hadden we een overlegmoment met Welzijnsschakels. We
bespraken het project Zones zonder langdurige werklozen (zie O.D. 3.7) en spraken af om
vormingen voor elkaar open te stellen. Omwille van covid 19 gebeurde dit nog niet.
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O.D.2.9: Via de nieuwsbrief, website en facebook-pagina informeren we onze vrijwilligers en
geïnteresseerden over good practises, vormingen en acties. We hebben daarbij ook
aandacht voor internationaal nieuws.

Doelstellingen 2021: We doen een enquête over onze interne nieuwsbrief en “nieuws van de
beweging”, dat is een papieren nieuwsbrief voor de deelnemers van de Volksuniversiteit. We
willen de leesbaarheid, het gebruik, en het lezerspubliek vergroten. We sturen de
nieuwsbrief “nieuws van de beweging” mee met de brief van de Volksuniversiteit.
Tegen het einde van 2021 willen we een duidelijke communicatiestrategie en een uitgewerkt
plan hebben met de verschillende stappen die we in de komende jaren willen nemen.
In afwachting hiervan willen we in 2021 reeds kleinere urgente aanpassingen doen waarvan
reeds voldoende duidelijk zijn dat nodig en haalbaar zijn.
Resultaat:
Enquête
We stelden een enquête op over onze interne nieuwsbrieven en lieten die invullen door
onze leden. Op basis van de enquête versturen we de interne nieuwsbrief nu 1x/maand in
plaats van 2x. Bij een belangrijk evenement (zoals bijvoorbeeld 17 oktober) wordt er een
extra nieuwsbrief verstuurd. Na analyse van de enquête, zullen we voor de nieuwsbrieven
van 2022 meer aandacht besteden aan kort en krachtig videomateriaal, wat er gebeurt in
Vierde Wereldhuis en lokale groepen, een apart katern Vlaanderen, portretten van
medestanders/militanten en een rubriek met internationaal nieuws.

Communicatiestrategie
We hebben een communicatieplan bij ons beleidsplan 2021-2025 opgesteld.

O.D.2.10: We vormen een groep van vrijwilligers met of zonder armoede-ervaring die ook
specifieke aandacht hebben voor milieu en klimaat

Doelstellingen 2021: We nodigen onze leden persoonlijk uit om aan deze groep deel te
nemen. We organiseren bij de start van de groep een ontmoetingsmoment en bekijken
tijdens die dag hoe de leden elkaar kunnen ondersteunen in hun engagement. We bekijken
wie in deze groep een interne facebookgroep kan organiseren.
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Resultaat: Een eerste ontmoetingsmoment ging door op 7 oktober, met 1 militant en 3
medestanders. Tijdens deze bijeenkomst werd er kennis gemaakt en bekeken welke richting
de groep kan uitgaan. Omdat het een startende groep is, leek het iedereen beter om enkel in
levenden lijve samen te komen. De bijeenkomsten in november en december werden
uitgesteld omwille van de stijgende coronacijfers. De bijeenkomsten worden in 2022 verder
gezet.
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S.D.3: De kennis van mensen in armoede is het uitgangspunt om aan
maatschappelijke verandering te werken. Zo evolueren we naar een
maatschappij die niemand achterlaat
O.D.3.1: Vanuit ons present-zijn bij mensen met langdurige armoede-ervaring en vanuit de
Volksuniversiteit geven we signalen door aan het Netwerk tegen Armoede en dragen bij aan
haar overleggroepen

Doelstellingen 2021: Tijdens de overlegmomenten met het Netwerk tegen Armoede en
Welzijnsschakels maken we tijd om signalen en ervaringskennis uit te wisselen. Tijdens die
momenten willen we ook nadenken over gezamenlijke strategieën zodat mensen in
armoede gemakkelijker hun rechten kunnen bekomen. Op die manier helpen we het
Netwerk om hun dialoog met het beleid te onderbouwen.

Resultaat:
In tandem met een ervaringsdeskundige gingen we tot eind mei 2021 naar de vergaderingen
van de Raad van Bestuur van het Netwerk tegen Armoede. Sinds de hernieuwing van het
bestuursorgaan zijn we geen lid meer.
We werkten mee aan een reactie op het Vlaams actieplan re-integratie langdurig werklozen
via inbreng van 2 ervaringsdeskundigen.
Daarnaast gingen 2 ervaringsdeskundige naar bijeenkomsten om het verticaal overleg rond
werk waar het Netwerk aan deelneemt voor te bereiden.
Verder gaven we signalen door aan het Netwerk, onder andere rond de brandverzekering
van mensen in armoede naar aanleiding van de overstromingen in juli in Wallonië.

O.D.3.2: Het boek “Aan de onderkant ligt de lat altijd hoger” en de website
www.aandeonderkant.be gebruiken we om duidelijk te maken wat armoede inhoudt

Doelstellingen 2021: We werken een strategisch plan uit. Daarbij zullen volgende vragen ons
leiden om tot een plan te komen:



Naar wie richten we ons om lezingen te geven?
Op welke andere manier kunnen we ons boek opnieuw in de aandacht brengen?
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Hoe maken we ons boek bekend in het politieke midden?
Waarrond kunnen we podcasts maken voor onze website?
…

Resultaat:
We maakten hiervan een vast punt op het Vlaams Overleg, dat is het teamoverleg dat
tweewekelijks doorgaat.
In samenwerking met vzw Relaas maakten we 4 podcasts, waarin 4 vrouwen (1
stafmedewerker en 3 ervaringsdeskundigen) vertellen wat het is om in armoede te leven of
ermee te maken te krijgen.
Via medestanders en kennissen konden we enkele lezingen inplannen. Omwille van de
coronamaatregelen en/of stijgende cijfers werden de meeste lezingen naar 2022 verplaatst:


Voor februari 2021 stond een lezing gepland bij het Davidsfonds Aalter. Deze lezing
werd verschoven naar februari 2022.



In november 2021 planden we een lezing in samenwerking met onze
medestandersgroep in Brugge, Avansa Brugge en Beweging.net Brugge. Deze lezing
werd verplaatst naar mei 2022.



Op 3 december stond een lezing gepland in Gent in samenwerking met BMLIK Gent.
Deze lezing zal in 2022 doorgaan.



Onze boekvoorstelling in Hasselt op 13 oktober kon wel doorgaan. Deze
boekvoorstelling kwam er in samenwerking met Trefpunt Armoede, Armoede
Vakbond, UMB (Universiteit voor het Maatschappelijk Belang) en Siloam.



We hadden verkennende gesprekken met Avansa regio Sint-Niklaas/Dendermonde
rond het geven van lezingen.

Vanuit het boek werkten we een inleefspel uit voor studenten van de hogere school. We
gaven een online vorming rond dit inleefspel aan studenten in de zorg van VIVES Brugge op
17 maart.
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O.D.3.3: We kiezen gastsprekers voor de Volksuniversiteit in functie van de maatschappelijke
verandering die zij nadien in hun werkmidden kunnen bewerkstelligen. Met politici bouwen
we persoonlijke contacten uit

Doelstellingen 2021: Op de bijeenkomsten van de Volksuniversiteit nodigen we gastsprekers
uit die binnen hun organisatie of politieke partij voldoende invloed kunnen uitoefenen om
de ervaringskennis van mensen in armoede en de door hen geformuleerde aandachtspunten
of voorstellen bespreekbaar te maken zodat het tot verandering leidt. Minstens 3
gastsprekers nemen in 2021 deel aan de Volksuniversiteit.

Resultaat:
Gastsprekers op de Volksuniversiteit
Voor de Volksuniversiteit van 9 juli rond de verborgen dimensies van armoede nodigden we
Anne Van Lancker, voorzitster van Decenniumdoelen, uit als gastspreekster. Omdat we de
Volksuniversiteit verplaatsten omwille van Covid19, kon ze er uiteindelijk niet bij zijn. We
ontmoetten haar op 18 november om de kennis rond de verborgen dimensies door te geven
en de ervaringen die aan bod kwamen op de 2 Volksuniversiteiten van maart en juli 2021.
Annabel Cardoen, stafmedewerker politiek bij Welzijnszorg, was wel aanwezig op deze
Volksuniversiteit.
Voor de Volksuniversiteit van 2 oktober rond klimaatverandering nodigden we federaal
minister Zakia Khattabi uit. Zij zegde op het laatste moment af omwille van een
agendaconflict. We ontmoetten haar op 17 november via een zoommeeting om de
ervaringen van de Volksuniversiteit door te geven. Ze gaf aan ons als partners te willen
betrekken bij een nationale conferentie die ze in 2022 zal organiseren rond een
rechtvaardige klimaattransitie.

Politieke contacten
Eén keer per maand organiseren we een nationale politieke werkgroep, waaraan twee
Vlaamse ervaringsdeskundigen en 1 Vlaamse vrijwilliger zonder armoede-ervaring
deelnemen. De werkgroep bespreekt de actualiteit of doet acties rond wetsvoorstellen. Deze
bemerkingen worden dan meegenomen in de verschillende overlegmomenten van ATD
Vierde Wereld met de overheden. De politieke werkgroep heeft als belangrijkste
opdrachten: het verzamelen van politieke acties en contacten, het verzamelen van de vragen
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die tot een politieke actie kunnen leiden, politieke acties opzetten en opvolgen en opstellen
van memoranda.
Naar aanleiding van Conner Rousseaus idee om het recht op ouderschap voor toekomstige
ouders met een zware drugsverslaving in vraag te stellen, hadden we een ontmoeting met
de studiedienst van Vooruit op 30 maart 2021. We bleven dit onderwerp opvolgen.
Begin oktober 2021 dienden Rousseau, Van den Bossche en Anaf een voorstel van decreet in
tot wijziging van het decreet van 12 juli 2013 betreffende de integrale jeugdhulp. Wij stellen
ons heel veel vragen bij dit decreet en de impact ervan op mensen in armoede. We namen
contact op met verschillenden politici om onze standpunten hierrond door te geven: Ann De
Martelaere, Celia Groothedde, Meyrem Almaci en Katrien Schryvers.
Tijdens de coronacrisis richtte het kabinet van minister Beke het Stakeholdersoverleg
Kwetsbare Gezinnen op. Wij bleven hier in 2021 aan deelnemen. We kaartten onder andere
het probleem van kinderopvang tijdens vaccinatie aan. Deze problematiek werd
meegenomen naar het overlegcomité lokale besturen georganiseerd door VVSG en door het
kabinet Beke.
We schreven een brief naar Frank Vandenbroucke als vervolg op onze Volksuniversiteit van
januari en februari 2020 rond gezondheid. We kaartten in de brief de ontoegankelijkheid van
tandzorg aan voor mensen in armoede.
Naar aanleiding van het Vlaams Energie- en klimaatplan, namen we contact op met
verschillende ministers om onze bezorgdheden hierrond te uiten. We schreven een brief
naar minister Diependaele, Beke, Peeters en Demir. Met het kabinet van Demir planden we
een ontmoeting in voor 2022.

O.D.3.4: De kennis die we opdoen via presentie en de Volksuniversiteit geven we door via
eigen kanalen en via externe publicaties

Doelstellingen 2021: Onderzoek rond externe nieuwsbrief (inschrijven via website): hoe
meer geïnteresseerden vinden? Vierde Wereldblad actief verspreiden op evenementen, op
openbare plaatsen.
Resultaat:
Vierde Wereldblad
6652 abonnees
27

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 2021: “Geluid”, over overlast in “armere” wijken en appartementsblokken

•

Juni 2021: “Verhuizen”, over alles wat er komt kijken bij een verhuis

•

September 2021: “Iemand anders beslist”, over opgedrongen afhankelijkheid

•

December 2021: “Hoe verwarmen”, over de stijgende energiefactuur

We deden een inspanning om het Vierde Wereldblad te verspreiden. We vroegen aan onze
lokale groepen om het Vierde Wereldblad in hun omgeving te verspreiden.

Websites
Onze website www.atd-quartmonde.be/www.atd-vierdewereld.be telde in 2021 8072
Nederlandstalige bezoekers (6452 in 2020.) Voor www.aandeonderkant.be waren dit 3915
bezoekers (2410 in 2020).

Facebookpagina’s
Onze Facebookpagina ‘ATD Vierde Wereld Vlaanderen’ heeft 462 vind-ik-leuks (427 in 2020)
en 521 volgers (480 in 2020), ‘Volksuniversiteit ATD Vierde Wereld Vlaanderen’ heeft 212
vind-ik-leuks (177 in 2020) en 230 volgers (193 in 2020). De Facebookpagina ‘Aan de
onderkant ligt de lat altijd hoger’ heeft 182 vind-ik-leuks (151 in 2020) en 207 volgers (167 in
2020).

Nieuwsbrieven
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. Een 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
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acties. Deze delen we uit tijdens de Volksuniversiteit en sturen we mee met de brief van de
Volksuniversiteit.

Podcasts
In samenwerking met vzw Relaas maakten we 4 podcasts als vervolg op ons boek “Aan de
onderkant ligt de lat altijd hoger.” 3 mensen in armoede en 1 stafmedewerker vertellen hun
verhaal.

Boek Tochten van Hoop
We werkten mee aan het boek “75 inspirerende plaatsen in Brussel” van de vzw Tochten van
Hoop. We schreven 2 bijdrages: een over de steen tegen armoede aan het Europees
Parlement en een bijdrage over de gedenkplaat voor militant Louis-Jean Lernons in de
Samaritanessestraat. Het Brusselse Straatdodencollectief schreef een tekst over de
mensenrechtenboom aan het Centraal-Station.

Overzicht persartikelen











06/03/2021 in De Wereld Morgen: Voor een gezamenlijke strijd tegen het
coronavirus - Opiniestuk over de maatregelen tegen het coronavirus in relatie tot
mensen in armoede
14/04/2021 in Tertio: Schaamte bovenop honger – Over voedselbanken
05/05/2021 op vrtnieuws.be: Papieren vogels voor de 71 daklozen die vorig jaar in
Brussel stierven – Artikel over de jaarlijkse ceremonie van het Brusselse
Straatdodencollectief
05/05/2021 op Bruzz: 70 overleden daklozen herdacht – Artikel over de jaarlijkse
ceremonie van het Brusselse Straatdodencollectief
21/07/2021 op Radio2: Interview met Peter Lemmens op Radio2 rond het project
digibuddies
Sept-dec 2021 in magazine Uilenspiegel: Aan de onderkant ligt de lat altijd hoger –
vooroordelen over armoede - Interview met Marijke Decuypere over het boek “Aan
de onderkant ligt de lat altijd hoger”
28/09/2021 in De Wereld Morgen: Niet voor ons, maar met ons. ATD Vierde Wereld
België bestaat 50 jaar - Artikel over het 50-jarig bestaan van de beweging ATD Vierde
Wereld in België
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13/10/2021 in MO Magazine: Mensen in armoede: “We zien alle klimaatpremies aan
onze neus voorbijgaan” - Opiniestuk over het Vlaamse energie- en klimaatplan
18/10/2021 in De Wereld Morgen: “Een gemiste kans voor de grote shift”- Opiniestuk
van Guy Malfait over De Grote Shift van De Standaard
19/10/2021 in Het Belang van Limburg: “Guy Malfait ontroert met armoedeverhalen”
- Artikel over de lezing “Aan de onderkant” in Hasselt op oktober
29/10/2021 op website Pastorale Eenheid Maria Tenhemelopneming: “Hoor ik
erbij?” – Artikel over 17 oktober
23/12/2021 op website Pastorale Eenheid Maria Tenhemelopneming: “Hoe beleven
jullie Kerstmis?” – Artikel met getuigenissen van militanten van ATD Vierde Wereld
Oostende en BMLIK-O
15/12/2021 op sociaal.net: Mensen in armoede: “Wij tellen niet mee” - Artikel over
de studie “de verborgen dimensies van armoede”
17/12/2021 in De Standaard: “Op het einde van de maand eten we vaker pizza, dat is
goedkoper” - Artikel over de verlaging van BTW op groenen en fruit

O.D.3.5: We gebruiken de kennis van mensen in armoede om onderzoekvragen aan de
academische wereld voor te stellen

Doelstellingen 2021: We maken een inventaris van interessante onderzoeksvragen en
nemen contact met de academische wereld.
Resultaat:
We werkten twee onderzoeksvragen uit:
1.Wat is de impact van deelname aan de Volksuniversiteit op de deelnemers (militanten,
medestanders en gastsprekers)?
2.Helpt plaatsing kinderen in armoede vooruit?
We contacteerden de Wetenschapswinkel om deze onderzoeksvragen verder uit te werken
en te verspreiden. Uiteindelijk werden beiden onderzoeksvragen opgenomen: 2 studenten
onder professor Joke Vandenabeele (KULeuven, Psychologie en Pedagogische
Wetenschappen) werken op de onderzoeksvraag rond de Volksuniversiteit. Een andere
student werkt op de onderzoeksvraag rond plaatsing onder begeleiding van professor Sarah
Van de Velde (UAntwerpen, Sociologie).
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O.D. 3.6. We maken de studie “De verborgen dimensies van armoede” bekend in Vlaanderen
Doelstellingen 2021: Wanneer we contact hebben met de academische wereld spreken we
over deze studie. We contacteren partnerorganisaties om deze studie bekend te maken. We
onderzoeken de mogelijkheid om samen een studiedag hierrond te organiseren.
Resultaat: In een ontmoeting met Welzijnszorg spraken we over de studie en we nodigden
Annabel Cardoen, stafmedewerker politiek bij Welzijnszorg, uit voor de Volksuniversiteit op
9 juli. We werden door hen gecontacteerd om in 2022 samen een webinar op te zetten.
Initieel werd daarvoor Anne Van Lancker, voorzitster Decenniumdoelen, uitgenodigd maar
zij was verhinderd. Met twee ervaringsdeskundigen bereidden we een individuele
ontmoeting met haar voor. Door ziekte konden beide ervaringsdeskundigen niet bij de
ontmoeting zijn. Na de ontmoeting deelde Decenniumdoelen ons artikel van Sociaal.net op
hun Facebookpagina.
In samenwerking met ATD Vierde Wereld België en het Steunpunt besteedde de
Interuniversitaire Groep Onderzoek en Armoede (IGOA) aandacht aan deze studie. IGOA
organiseerde een webinar voor onderzoekers op 27 september. Er waren een 25-tal
deelnemers: onderzoekers van KULeuven, ULB, UMons, UAntwerpen, UGent en Thomas
More.
We stelden vast dat bij de definitie van armoede in het Jaarboek Armoede en Sociale
Uitsluiting 2021 van de Universitaire Stichting voor Armoedebestrijding (UAntwerpen)
verwezen wordt naar de studie.
We kaartten de studie ook aan bij het Directoraat-generaal Werkgelegenheid, sociale zaken
en inclusie van de Europese Commissie.

O.D.3.7: Samen met mensen met armoede-ervaring nemen we deel aan lokale, regionale en
nationale structurele overlegorganen

Doelstellingen 2021: We werken actief mee aan het schrijven van het tweejaarlijks rapport
van het Steunpunt tot bestrijding van armoede en bestaansonzekerheid met als thema
solidariteit.
Resultaat:
Nationale overlegorganen
Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting
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In samenwerking met ATD Vierde Wereld België namen we verder deel aan de
bijeenkomsten voor het tweejaarlijks rapport georganiseerd door het Steunpunt tot
bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting. Die werden voorbereid
door ATD Vierde Wereld, samen met een vertegenwoordiging van Centrum Kauwenberg. De
eerste bijeenkomst op 7 september was in het Vierde Wereldhuis in Brussel. Daarna
(noodgedwongen door de coronamaatregelen) digitaal op 28 oktober, 1 en 10 december. 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. Het rapport en een filmpje met de getuigenissen van twee van de
militanten,
zijn
te
raadplegen
via
volgende
link:
https://www.armoedebestrijding.be/publicaties/publicaties-steunpunt/tweejaarlijksverslag/solidariteit-en-armoede-een-bijdrage-aan-politiek-debat-en-politieke-actie/

Overleggroep Zones/Buurten Zonder Langdurige Werkloosheid (ZZLW)
ATD Vierde Wereld België en Vlaanderen nemen deel aan de nationale overleggroep rond
het project Zones/Buurten Zonder Langdurige Werkloosheid. Deze nationale overleggroep is
een initiatief van SAAMO. Doel van de overleggroep is om zicht te krijgen op opstartende
projecten in België en een strategie te bespreken om dit model uit te rollen.
Het project ZZLW kende haar start in Frankrijk in 2017. Het project wil duurzaam werk
aanbieden aan mensen die al geruime tijd inactief zijn en in relatief kleine gemeenschappen
(buurten) een einde maken aan langdurige werkloosheid. Dit gebeurt met veel
ondersteuning en eventueel een opleiding. Het is de bedoeling om op niet-concurrerende
wijze met andere bedrijven te beantwoorden aan de economische en sociale behoeften
waaraan in die buurt momenteel niet wordt voldaan. De vaardigheden en verwachtingen
van de werkloze liggen aan de basis van deze zoektocht naar waardig werk.

Regionale overlegorganen
Stakeholdersoverleg Ontwerp Eenzaamheidsplan (2021-2024)
Op vraag van het Vlaamse departement Welzijn Volksgezondheid en Gezin namen we deel
aan het stakeholdersoverleg rond het Eenzaamheidsplan.

Stakeholdersoverleg Vlaamse Taskforce Kwetsbare Gezinnen
Tijdens de coronacrisis richtte het kabinet van minister Beke het Stakeholdersoverleg
Kwetsbare Gezinnen op. Wij bleven hier in 2021 aan deelnemen.
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Woonzaak
ATD Vierde Wereld Vlaanderen is een van de organisaties achter de Woonzaak. Op 29
oktober namen we deel aan een online meeting waarin de opbouw van de klacht werd
voorgesteld en waarbij we onze reactie hierop konden geven.
Op 13 december trok een stafmedewerker mee met de caravan van de Woonzaak in kader
van hun campagne.

Lokale overlegorganen
De groep in Oostende is een partner van het wijkgezondheidscentrum, Ieders Stem Telt,
Werkgroep 17/10, Werkgroep opstart Vierde Wereldhuis, Stedelijk overleg met verenigingen
waar armen het woord nemen, Werkgroep toeleiding en Theater aan zee.
Onze medestandersgroep in Brugge maakt deel uit van Brugge Dialoogstad. Daarnaast
neemt de groep deel aan de Werkgroep 17 oktober.
Onze groep in Willebroek neemt deel aan Welzijnsoverleg en zit in de Raad van Bestuur van
het wijkgezondheidscentrum. Sinds 2021 neemt de groep deel aan de stuurgroep Bewegen
op Verwijzing. De Werkgroep Kansarmoede is in 2021 nog niet terug opgestart (omwille van
covid 19).
De medestandersgroep in Hasselt werkt nog altijd nauw samen met daklozenwerking De
Trawanten onder de naam ATD Vierde Wereld-Trawanten.
De 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.
De groep in Brussel is betrokken bij het Brusselse Straatdodencollectief.
Onze nieuwe medestandersgroep in Avelgem werkt nauw samen met Avansa Mid- en
Zuidwest.
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O.D.3.8: Op 17 oktober organiseert ATD Vierde Wereld zelf of samen met anderen
evenementen in verschillende Vlaamse provincies en Brussel

We promootten het internationaal zoom event (in het Engels) georganiseerd door de
Verenigde Naties en ATD Vierde Wereld internationaal. Dit event ging door op vrijdag 15
oktober met als thema “Samen aan de toekomst bouwen: extreme armoede uitroeien met
respect voor iedereen en onze planeet”.
In Aalter organiseerden we op vrijdag 15 oktober een filmvertoning van “I, Daniel Blake” van
Ken Loach. De filmvoorstelling werd gevolgd door een nabespreking met getuigenissen van
mensen in armoede aangesloten bij de Toevlucht. Deze getuigenissen werden door een
stafmedewerker voorbereid en op de avond zelf gemodereerd.
In Avelgem organiseerde de medestandersgroep in samenwerking met Avansa Mid- en
Zuidwest en de gemeente Avelgem een filmvoorstelling op donderdag 14 oktober. De
kortfilm “Take Good Care of My Baby” werd vertoond. Enkele acteurs uit de film waren
aanwezig. Na de filmvoorstelling gingen de aanwezigen met elkaar in gesprek over
solidariteit, vooroordelen, empathie en kansarmoede.
In Brugge organiseerde een samenwerkingsverband van organisaties (waaronder de Brugse
medestandersgroep) op zaterdag 16 oktober een dag met als thema “Hoog tijd voor
kwaliteit.” De inleiding werd verzorgd door Dalilla Hermans, waarna de aanwezigen konden
kiezen uit verschillende werkwinkels rond het thema, gevolgd door een receptie.
In Brussel kwamen we op zondag 17 oktober samen op de Brandhoutkaai voor een
namiddag vol ateliers en debatten en getuigenissen van militanten. De namiddag werd
afgesloten met een lantaarnwandeling.
In Hasselt werden twee evenementen georganiseerd. Op woensdag 13 oktober
organiseerden Siloam, UMB, De Trawanten, Trefpunt Armoede, Armoede vakbond een
boekverstelling “Aan de onderkant ligt de lat altijd hoger“. Op zaterdag 16 oktober was er
een wake en kransneerlegging aan het borstbeeld van prof. Paesmans voor overleden daken thuislozen, gevolgd door getuigenissen.
Op 17 oktober organiseerde het Leuvens Collectief tegen Armoede Leuven ism de Erfgoedcel
Leuven en het Stadsarchief Leuven een wandeltocht in het thema van armoede in de stad.
De wandeling stond volledig in het teken van maatschappelijke participatie. Via allerlei
opdrachtjes, weet- en zoekvraagjes en sociale vraagstukken werden ook de kinderen
uitgedaagd om stil te staan bij maatschappelijke participatie. Op de Grote Markt stonden
ook enkele info- en geefstandjes. De actiedag werd afgesloten met een moment aan de
Steen tegen Armoede.
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In Oostende kwamen mensen in armoede van BMLIK-O, ATD Vierde Wereld en Samen
Divers op zondag 17 oktober samen voor een herdenkingsmoment. Doorheen de stad
werden portretten van Oostendenaars in armoede gezet. Verweven door de portretten
stonden getuigenissen over uitsluiting. Bij elk portret legde een QR-code de link naar de
volledige getuigenissen en naar achtergrondinfo bij 17 oktober.

De groep in Willebroek organiseerde op 17 oktober een infomarktje aan het Anker tegen
armoede (Brouwershof) met uitleg over 17 oktober en de verschillende activiteiten in
Willebroek (Tapori en Tapori-moeders, Leentuinen en Straatbibliotheek en ATD
celvergaderingen).

O.D.3.9: We verspreiden het ideeëngoed van Joseph Wresinski

Doelstellingen 2021: We plaatsen een tekst/film die actueel is op onze website/ facebook en
verspreiden voor het eerst een nieuwsbrief om deze tekst/film bekend te maken.
Resultaat: In december plaatsten we een nieuwe video op de website over het begin van de
beweging van ATD Vierde Wereld en het ideeëngoed van Joseph Wresinski. De historische
beelden uit de video komen uit de documentaire ‘Ik getuig van u’ en worden aangevuld met
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archiefbeelden uit 1962 (film ‘Rue des Fleurs’) en 1970 (film ‘Aide au Quart Monde’). Joseph
Wresinski sprak in 1984 zelf de commentaren in. De stem van Joseph Wresinski in de film is
gedubd in het Nederlands. We zullen deze video in 2022 via de nieuwsbrief verspreiden.

Verder maakten we een nieuwe rubriek aan op onze website die volledig gewijd is aan
Joseph Wresinski.
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Evaluatie volgens de 6 criteria

Onze doelen in relatie tot de zes criteria
Criteria 1: Armen verenigen zich
Criteria 2: Armen het woord geven
Criteria 3: Werken aan maatschappelijke emancipatie
Criteria 4: Werken aan maatschappelijke structuren
Criteria 5: Dialoog en vorming
Criteria 6: Armen blijven zoeken

Crit. 1

Crit. 2

Crit. 3

Crit. 4

Crit. 5

O.D.1.1: We brengen in kaart waar
we mensen met langdurige
armoede-ervaring kunnen vinden
en zoeken mensen met langdurige
armoede-ervaring op

O.D.1.2: We organiseren vorming
en intervisie voor
ervaringsdeskundigen en
medestanders. Dit laat ons toe om
in tandem present te zijn bij
gezinnen in armoede

O.D.1.3: In tandem bereiken we
mensen met langdurige armoedeervaring. We realiseren presentie
bij gezinnen met jonge kinderen

Crit. 6
x

x

x

x

x
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O.D.1.4: We ontwikkelen tools die
ons in staat stellen om samen met
de betrokken vrijwilligers ATD voor
te stellen aan mensen met
langdurige armoede-ervaring

x

S.D.2: Mensen in armoede komen
samen, vinden steun bij elkaar en
ontmoeten vrijwilligers zonder
armoede-ervaring. Tijdens die
bijeenkomsten leren mensen in
armoede. het woord nemen en
worden ze sterker om samen met
vrijwilligers zonder armoedeervaring zich in te zetten voor een
maatschappij die niemand
achterlaat

x

O.D.2.1: We bevragen de mensen/
gezinnen, die we via presentie zijn
bereiken, rond gebeurtenissen in
de samenleving en bereiden met
hen de Volksuniversiteit voor

x

O.D.2.2: We organiseren
laagdrempelige
ontmoetingsmomenten voor
verschillende leden of lokale
groepen

x

O.D.2.3: Kindvriendelijke
activiteiten staan centraal tijdens
de Volksuniversiteit om de
deelname van gezinnen met jonge

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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kinderen gemakkelijker te maken

O.D.2.4: Via de Volksuniversiteit
bieden we Welzijnsschakels of
andere organisaties een
complementaire werking aan

x

O.D.2.5: Door de Volksuniversiteit
leren mensen hun rechten kennen,
leren ze van elkaars ervaring en
leren hun mening formuleren

x

O.D.2.6: Samen met een groepje
deelnemers van de
Volksuniversiteit maken we een
verslag van de voorbije
Volksuniversiteit

x

x

x

x

x

O.D.2.7: Vlaamse leden nemen
x
deel aan nationale en Europese
ontmoetingsmomenten waaronder
de Europese Volksuniversiteit

x

O.D.2.8: We organiseren
vormingen voor vrijwilligers, al of
niet met partnerorganisaties

x

O.D.2.9: Via de nieuwsbrief,
website en facebook-pagina
informeren we onze vrijwilligers en
geïnteresseerden over good
practises, vormingen en acties. We
hebben daarbij ook aandacht voor
internationaal nieuws

x

x

x
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O.D.2.10: We vormen een groep
van vrijwilligers met of zonder
armoede-ervaring die ook
specifieke aandacht hebben voor
milieu en klimaat

x

x

S.D.3: De kennis van mensen in
armoede is het uitgangspunt om
aan maatschappelijke verandering
te werken. Zo evolueren we naar
een maatschappij die niemand
achterlaat

x

x

O.D.3.1: Vanuit ons present-zijn bij
mensen met langdurige armoedeervaring en vanuit de
Volksuniversiteit geven we
signalen door aan het Netwerk
tegen Armoede en dragen bij aan
haar overleggroepen

x

x

O.D.3.2: Het boek “Aan de
onderkant ligt de lat altijd hoger”
en de website
www.aandeonderkant.be
gebruiken we om duidelijk te
maken wat armoede inhoudt

x

x

O.D.3.3: We kiezen gastsprekers
voor de Volksuniversiteit in functie
van de maatschappelijke
verandering die zij nadien in hun
werkmidden kunnen
bewerkstelligen. Met politici
bouwen we persoonlijke contacten
uit

x

x

x
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O.D.3.4: De kennis die we opdoen
via presentie en de
Volksuniversiteit geven we door via
eigen kanalen en via externe
publicaties

x

x

O.D.3.5: We gebruiken de kennis
van mensen in armoede om
onderzoekvragen aan de
academische wereld voor te stellen

x

x

O.D. 3.6. We maken de studie “De
verborgen dimensies van
armoede” bekend in Vlaanderen

x

O.D.3.7: Samen met mensen met
armoede-ervaring nemen we deel
aan lokale, regionale en nationale
structurele overlegorganen

x

O.D.3.8: Op 17 oktober organiseert
ATD Vierde Wereld zelf of samen
met anderen evenementen in
verschillende Vlaamse provincies
en Brussel
O.D.3.9: We verspreiden het
ideeëngoed van Joseph Wresinski

x

x

x

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 Bossuit, in Oost-Vlaanderen Ronse, in
Antwerpen Willebroek en Turnhout, in Limburg Hasselt en een groep in Brussel.
Met uitzondering van Brussel, Ronse en Turnhout wordt de verantwoordelijkheid voor deze
groepen gedragen door vrijwilligers zonder armoede-ervaring en ervaringsdeskundigen.
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Wanneer de groepen van Ronse, Turnhout of Brussel samenkomen dan is daar steeds een
stafmedewerker aanwezig die alles in goede banen leidt en tegelijk zoveel mogelijk
ervaringsdeskundigen probeert te betrekken.
Daarnaast zijn er de medestandersgroepen in Brugge, Leuven en Avelgem. Aan de
medestandersgroep in Leuven nemen twee ervaringsdeskundigen deel.
De partnergroepen Kauwenberg en BMLIK Gent komen naar de Volksuniversiteit. Zij nemen
ook aan andere vormingsactiviteiten van ATD Vierde Wereld deel.

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 operabezoeken 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 :
13/03/2021

Volksuniversiteit rond
‘wat is armoede’
Volksuniversiteit rond
de verborgen
dimensies van
armoede
vorming voor
militanten

Online

Brussel

9 ervaringsdeskundigen

26/08/2021

vorming voor
medestanders rond
presentie/outreachend
werken

Brussel

8 medestanders

02/10/2021

Volksuniversiteit rond
Gent
klimaatverandering
Marianne de Laat geeft Willebroek
een interne vorming
rond de studie “de
verborgen dimensies
van armoede”

09/07/2021

13/08/2021

19/10/2021

Gent

42 deelnemers, van wie 29
ervaringsdeskundigen
38 deelnemers, van wie 18
in armoede

44 deelnemers, van wie 31
in armoede
12 deelnemers, van wie 8
ervaringsdeskundigen

42

8/11/2021

Marianne de Laat geeft Avelgem
een interne vorming
rond de studie “de
verborgen dimensies
van armoede”

13 deelnemers, van wie 4
ervaringsdeskundigen

11/12/2021

Volksuniversiteit rond
dienstverlening

18, van wie 13
ervaringsdeskundigen

Gent en
Antwerpen

Externe vormingen:
Februari
2021

Lezing Davidsfonds
Aalter
geannuleerd en verplaatst naar februari 2022

17/03/2021

vorming aan studenten zorg van Vives

25/06/2021

Vorming aan studenten kleuterleiding van
Vives
Geannuleerd omwille van de
coronamaatregelen
voorstellen film Joseph de rebel + inleiding
door Marijke en ervaringsdeskundige

29/09/2021

Online

Gent

13/10/2021

Boekvoorstelling Aan de onderkant ligt de lat
hoger

Hasselt

28/10/2021

vorming bij buurthuis Chambéry aan
vrijwilligers die interesse hebben om buddy
te worden en vrijwilligers van het buurthuis

Brussel

26/11/2021

Lezing Aan de onderkant
geannuleerd owv coronamaatregelen

Brugge

3/12/2021

Lezing aan de onderkant in Gent
geannuleerd owv coronamaatregelen

Gent

Werken rond één beleidsthema
In 2021 werkten we rond 2 beleidsthema’s:
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“de verborgen dimensies
Volksuniversiteiten rond.



Klimaat: we organiseerden hier 1 volksuniversiteit rond en richtten een werkgroepje
op rond duurzaamheid en armoede.

van

armoede”:

we

organiseerden

hier

twee

Kwaliteitsbeleid
De interne en externe communicatie analyseren en evalueren en op basis daarvan een
communicatieplan opstellen.

Interne communicatie
Tijdens de jaarlijkse plannings- en evaluatiedag van de volksuniversiteit werd een uur
uitgetrokken om de echo’s en Nieuws van de beweging te evalueren en bij te sturen. De
echo’s van de volksuniversiteit worden telkens na een volksuniversiteit met een aantal
mensen in armoede geschreven. De 18 aanwezigen, waarvan 13 mensen met armoedeervaring vinden de echo’s goed en lezen het. Twee mensen lezen het niet. Iemand stelde
voor om een kortere inhoud te maken op 1 bladzijde voor mensen die minder goed lezen.
Niet iedereen was het daarover eens waardoor we dit idee lieten vallen.
Omdat enkele jaren geleden mensen hadden aangegeven dat er meer gecommuniceerd
moet worden over wat er gebeurt in de beweging, verspreiden we samen met de
uitnodiging van de volksuniversiteit een nieuwsbrief: “Nieuws van de Beweging”. Tijdens de
planningsdag werd aangegeven dat dit wat minder gelezen werd. Een iemand leest het niet
altijd omdat ze niet altijd tijd heeft, iemand anders vindt het soms verwarrend. Er worden
nog te moeilijke woorden gebruikt. We zoeken daarom steeds bijpassende foto’s bij ieder
onderwerp en vermijden in het vervolg moeilijke woorden.

Externe communicatie
Tijdens verschillende bijeenkomsten werd opgemerkt dat er “ iets” zou moeten zijn dat ATD
aan nieuwe mensen in armoede uitlegt. We willen ons in de eerste plaats richten tot
gezinnen in armoede.
We werkten met 2 mensen in armoede een fotoboekje uit. Dit aantal was beperkt omdat we
dit ontwikkelden in volle coronatijd en mensen liever niet altijd naar Brussel kwamen. We
dachten na hoe we ATD aan nieuwe mensen in armoede kunnen uitleggen. Het idee was om
een fotoboekje te maken rond uitspraken die aanspreken. Er werd ook nagedacht welke foto
we bij de uitspraak kunnen kiezen.
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Volgende uitspraken werden weerhouden:
Samen zijn we sterker. We gaan samen met die persoon op weg, dat is
ondersteuning. ATD maakt voor ons het verschil, zorgt dat er rekening gehouden
wordt met ons. We gaan samen naar instanties, maar we voeren ook samen actie,
aar ministers toe en het beleid.
Ik wil meetellen. Dat je meetelt als ouder, maar ook dat je op vakantie kan gaan. Dat
we niet altijd in een slechte woning moeten wonen.
Ik ben het beu dat ze over mij heen lopen. Dat ze niet in onze plaats moeten
beslissen.
Ik wil leven, niet overleven. Dit past best om menswaardig bestaan uit te leggen. We
willen niet van de kringloop kleren halen, maar we willen fier zijn op kleren die we
zelf kopen. Het is beschamend als je in budgetbeheer bent dat je moet geld vragen
voor ondergoed.
Iedereen is gelijk. ATD wil dat iedereen gelijke kansen krijgt. We vertrekken vanuit
het individuele.

Op basis van deze uitspraken werd een eerste kladversie gemaakt. De twee mensen in
armoede toetsten die kladversie bij andere leden in armoede die reeds ATD kennen. 11
mensen in armoede gaven hun mening over het boekje en gaven ook suggesties voor foto’s.
Tenslotte maakte de communicatiemedewerker samen met de 2 mensen in armoede het
definitieve fotoboekje op.
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Jaarplan en begroting 2022
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Begroting 2022
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Jaarplan 2022

S.D.1: Mensen met langdurige armoede – ervaring leren ATD Vierde Wereld
kennen en zetten met ATD Vierde Wereld stappen zodat ze meetellen in de
samenleving

O.D.1.1: Via het project Zones zonder langdurige werkloosheid leren we gezinnen/mensen
met langdurige armoede-ervaring kennen.
Saamo start in Willebroek het project “buurten zonder langdurige werkloosheid” op. We
werken daar actief aan mee. Dit laat ons toe om ook andere mensen met langdurige
armoede-ervaring te kennen

O.D.1.2. Via straatbibliotheek in Willebroek en regio Kortrijk leren we enkele gezinnen met
langdurige armoede-ervaring beter kennen. We verzekeren een presentie bij deze gezinnen.

O.D.1.3: We organiseren intervisie voor medestanders en stafmedewerkers rond presentie.

O.D.1.4: In tandem bereiken we mensen met langdurige armoede-ervaring. We realiseren
presentie bij gezinnen met jonge kinderen.

O.D.1.5: Samen met de mensen die we via presentie bereiken treden we in dialoog met
hulpverleners, diensten zodat de mensen die we bereiken hun rechten bekomen.

O.D.1.6: We geven vorming om de flyers die we ontwikkelden om ATD aan gezinnen mensen
met langdurige armoede-ervaring voor te stellen.
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S.D.2: Mensen in armoede komen samen, vinden steun bij elkaar en
ontmoeten vrijwilligers zonder armoede-ervaring. Tijdens die bijeenkomsten
leren mensen in armoede het woord nemen en worden ze sterker om samen
met vrijwilligers zonder armoede-ervaring zich in te zetten voor een
maatschappij die niemand achterlaat.

O.D.2.1: We bevragen de mensen/ gezinnen, die we via presentie bereiken, over
gebeurtenissen in de samenleving en bereiden met hen de volksuniversiteit voor.

O.D.2,2, We nodigen de bewoners van de wijk waar de straatbibliotheek in Bossuit doorgaat
uit om in groep de volksuniversiteit voor te bereiden.

O.D.2.3: We organiseren laagdrempelige ontmoetingsmomenten tussen verschillende
groepen zodat mensen ontdekken dat ATD Vierde Wereld ook actief is op andere plaatsen.
Het biedt tevens de kans om lotgenoten te ontmoeten.

O.D.2.4: Kindvriendelijke activiteiten staan centraal tijdens de volksuniversiteit om de
deelname van gezinnen met jonge kinderen gemakkelijker te maken.

O.D.2.5: Door de volksuniversiteit leren mensen hun rechten kennen, leren ze van elkaars
ervaring en leren ze hun mening formuleren.

O.D.2.6: Samen met een groepje deelnemers van de volksuniversiteit maken we een verslag
van de voorbije volksuniversiteit.

O.D.2.7: Vlaamse leden nemen deel aan nationale en internationale ontmoetingsmomenten.

O.D.2.8: Via de nieuwsbrief, website en facebook-pagina informeren we onze vrijwilligers en
geïnteresseerden over good practises, vormingen en acties. We hebben daarbij ook
aandacht voor internationaal nieuws
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S.D.3: De kennis van mensen in armoede is het uitgangspunt om aan
maatschappelijke verandering te werken. Zo evolueren we naar een
maatschappij die niemand achterlaat

O.D.3.1: Vanuit ons present-zijn bij mensen met langdurige armoede-ervaring en vanuit de
volksuniversiteit geven we signalen door aan het Netwerk tegen Armoede.

O.D.3.2. We plannen een jaarlijks overleg met Welzijnszorg waarbij we signalen vanuit ons
present zijn en kennis vanuit de volksuniversiteit doorgeven.

O.D 3.3. Samen met Welzijnszorg geven we een webinair rond “de verborgen dimensies van
armoede.”

O.D 3.4. We vertalen de internationale publicatie “de verborgen dimensies“ naar het
Nederlands.

O.D.3.5, We geven signalen door aan het Cliëntenforum zodat zij ook de stem van ouders in
armoede kunnen meenemen,

O.D.3.6: We geven vormingen die duidelijk maken wat de concrete realiteit van mensen in
armoede inhoudt. Door deze vormingen dragen we bij om mensen in armoede minder
veroordelend te benaderen.

O.D.3.7. We kiezen gastsprekers voor de volksuniversiteit in functie van de maatschappelijke
verandering die zij nadien in hun werk midden kunnen bewerkstelligen.

0.D.3.8. We denken met mensen in armoede na over het voorontwerp tot wijziging van het
decreet van 12 juli 2013 betreffende de integrale jeugdhulp. Dit standpunt geven we door
aan politici
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0.D.3.9, Met een groep vrijwilligers met of zonder armoede-ervaring nemen we deel aan de
voorbereidingen van een nationaal colloquium rond rechtvaardige transitie.

O.D.3.10: De kennis die we opdoen via presentie en de volksuniversiteit geven we door via
eigen kanalen en via externe publicaties.

O.D.3.11. We brengen een thesis-studente sociaal werk in contact met mensen met
armoede-ervaring en ervaring met uithuisplaatsing. We zijn actief betrokken bij de
bevraging.

O.D.3.12 We nemen actief deel aan de Woonzaak

O.D.3.13: Op 17 oktober organiseert ATD Vierde Wereld zelf of samen met anderen
evenementen in verschillende Vlaamse provincies en Brussel.

O.D.3.14: We verspreiden het ideeëngoed van Joseph Wresinski.
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Financieel verslag

52

Beroepskrachten in dienst op 31 december 2021
De animatie van de beweging ATD Vierde Wereld in Vlaanderen werd in 2021 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 2021: 4,4 vte
Van wie opgeleide ervaringsdeskundigen: 0 vte
Van wie niet-opgeleide ervaringsdeskundigen: 0 vte
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Jaarrekening
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Resultatenrekening 2021
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Detail van de 73-rekeningen 2021
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Stand van zaken m.b.t. de uitvoering
van het beleidsplan
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S.D.1: Mensen met langdurige armoede-ervaring leren ATD Vierde Wereld
kennen en zetten met ATD Vierde Wereld stappen zodat ze meetellen in de
samenleving
In 2021 exploreerden we in Blankenberge en in Willebroek. Via een herwerkte flyer rond
presentie stelden we ons voor aan diensten ter plaatse. In Willebroek startten we met een
straatbibliotheek om nieuwe jonge gezinnen te bereiken.
Via onze straatbibliotheek in Bossuit/Zwevegem bereikten we jonge gezinnen.
Onze medestanders in Hasselt bleven een aanwezigheid verzekeren bij straatbewoners.
Voor medestanders en ervaringsdeskundigen organiseerden we vorming en intervisie om zo
beter present te kunnen zijn bij gezinnen in armoede.
We maakten een fotoboekje waarmee we onze organisatie aan jonge gezinnen en nieuwe
mensen kunnen uitleggen.

S.D.2: Mensen in armoede komen samen, vinden steun bij elkaar en
ontmoeten vrijwilligers zonder armoede-ervaring. Tijdens die bijeenkomsten
leren mensen in armoede. het woord nemen en worden ze sterker om samen
met vrijwilligers zonder armoede-ervaring zich in te zetten voor een
maatschappij die niemand achterlaat
Op laagdrempelige ontmoetingsplaatsen waar we vrijwilligen bekeken we de mogelijkheid
om in kleine groep of individueel de Volksuniversiteit voor te bereiden. In Willebroek
ontmoette onze stafmedewerker een groepje mensen tijdens haar exploratie. Een van deze
mensen was bereid om de voorbereiding te maken voor de Volksuniversiteit rond
klimaatverandering gesproken.

Een stafmedewerker ging langs bij ervaringsdeskundigen in Gent en Turnhout om de
Volksuniversiteit voor te bereiden. Een ervaringsdeskundige van de groep Leuven neemt
sporadisch deel aan de Volksuniversiteit.
We organiseerden 4 Volksuniversiteiten in 2021. Door de Volksuniversiteit leren mensen hun
rechten kennen, leren ze van elkaars ervaring en leren hun mening formuleren. Deze
Volksuniversiteiten werden voorbereid door onze lokale groepen in Willebroek, Oostende,
Brussel, Ronse en Turnhout. Na iedere Volksuniversiteit maken we met een plaatselijke
groep het verslag (Echo’s) van de voorbije Volksuniversiteit. We werkten een
communicatieplan voor de Volksuniversiteit uit.
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We organiseerden enkele laagdrempelige ontmoetingsmomenten voor onze leden.
Vlaamse leden nemen deel aan nationaal ontmoetingsmoment (startdag) en een Europees
ontmoetingsmoment op 9 november rond armoede en klimaat.
Via de interne nieuwsbrieven, website en facebook-pagina informeerden we onze
vrijwilligers en geïnteresseerden over good practises, vormingen en acties. We deden een
enquête met als doel de leesbaarheid, het gebruik, en het lezerspubliek van de
nieuwsbrieven te vergroten.
We vormden een groep van vrijwilligers met en zonder armoede-ervaring om het thema
armoede en klimaat op te volgen.

S.D.3: De kennis van mensen in armoede is het uitgangspunt om aan
maatschappelijke verandering te werken. Zo evolueren we naar een
maatschappij die niemand achterlaat
Vanuit ons present-zijn bij mensen met langdurige armoede-ervaring en vanuit de
Volksuniversiteit gaven we signalen door aan het Netwerk tegen Armoede. We werkten mee
aan een reactie op het Vlaams actieplan re-integratie langdurig werklozen. Daarnaast gingen
2 ervaringsdeskundige naar bijeenkomsten om het verticaal overleg rond werk waar het
Netwerk aan deelneemt voor te bereiden.
We gebruikten het boek “Aan de onderkant ligt de lat altijd hoger” en de website
www.aandeonderkant.be om duidelijk te maken wat armoede inhoudt. In samenwerking
met vzw Relaas maakten we 4 podcasts, waarin 4 vrouwen vertellen wat het is om in
armoede te leven of ermee te maken te krijgen. We gaven ook enkele lezingen.
We kozen gastsprekers voor de Volksuniversiteit in functie van de maatschappelijke
verandering die zij nadien in hun werkmidden kunnen bewerkstelligen. Voor de
Volksuniversiteit rond de verborgen dimensies van armoede nodigden we Anne Van Lancker,
voorzitster van Decenniumdoelen, uit. Omdat we de Volksuniversiteit verplaatsten omwille
van Covid19, kon ze er uiteindelijk niet bij zijn. We ontmoetten haar achteraf. Voor de
Volksuniversiteit van 2 oktober rond klimaatverandering nodigden we federaal minister
Zakia Khattabi uit. Zij zegde op het laatste moment af omwille van een agendaconflict. Ook
haar ontmoetten we achteraf.
We hadden contacten met verschillende politici, voornamelijk rond het voorstel van decreet
van Rousseau, Van den Bossche en Anaf tot wijziging van het decreet van 12 juli 2013
betreffende de integrale jeugdhulp. We namen contact op met minister Frank
Vandenbroucke om de ontoegankelijkheid van tandzorg voor mensen in armoede aan te
kaarten. Naar aanleiding van het Vlaams Energie- en klimaatplan, namen we contact op met
verschillende ministers om onze bezorgdheden hierrond te uiten.
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De kennis die we opdeden via presentie en de Volksuniversiteit gaven we door via onze
websites, Facebookpagina’s, nieuwsbrieven, Vierde Wereldblad en de podcasts in
samenwerking met vzw Relaas.
We gebruiken de kennis van mensen in armoede om onderzoekvragen aan de academische
wereld voor te stellen. We werkten twee onderzoeksvragen uit rond de Volksuniversiteit en
plaatsing. Deze onderzoeksvragen werden beiden opgenomen door studenten.
We maakten de studie “De verborgen dimensies van armoede” bekend in Vlaanderen. We
nodigden Annabel Cardoen, stafmedewerker politiek bij Welzijnszorg, uit voor de
Volksuniversiteit en ontmoetten Ann Van Lancker, voorzitster Decenniumdoelen. De
Interuniversitaire Groep Onderzoek en Armoede (IGOA) organiseerde een webinar rond
deze studie.
We namen deel aan nationale, regionale en lokale overlegorganen. We werken actief mee
aan het schrijven van het tweejaarlijks rapport van het Steunpunt tot bestrijding van
armoede en bestaansonzekerheid met als thema solidariteit. We namen deel aan de
nationale overleggroep rond het project Zones/Buurten Zonder Langdurige Werkloosheid.
Op vraag van het Vlaamse departement Welzijn Volksgezondheid en Gezin namen we deel
aan het stakeholdersoverleg rond het Eenzaamheidsplan en we bleven deelnemen aan het
Stakeholdersoverleg Kwetsbare Gezinnen op. ATD Vierde Wereld Vlaanderen is een van de
organisaties achter de Woonzaak. Onze lokale groepen nemen deel aan lokale
overlegorganen.
Op 17 oktober organiseerde ATD Vierde Wereld samen met anderen evenementen in
verschillende Vlaamse steden en Brussel.
We verspreidden het ideeëngoed van Joseph Wresinski door een nieuwe video op de
website te plaatsen over het begin van de beweging van ATD Vierde Wereld en het
ideeëngoed van Joseph Wresinski. Verder maakten we een nieuwe rubriek aan op onze
website die volledig gewijd is aan Joseph Wresinski.
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Samen voor waardigheid

ATD Vierde Wereld Vlaanderen
Victor Jacobslaan 12, 1040 Etterbeek
02/650.08.71
contact@atd-vierdewereld.be
www.atd-vierdewereld.be
facebook.com/ATDVla
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