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Jongeren voor waardigheid
De jongerendynamiek ‘Djynamo’ werd door ATD Vierde Wereld gelanceerd met het oog op het 
Europees jaar tegen sociale uitsluiting en armoede. De aansluiting met de jonge generatie Europe-
anen kreeg ook in België een stevige impuls.

Verschillende jonge nieuwkomers zoeken inmiddels hun weg in de Beweging. Ze worden betrok-
ken bij de Volksuniversiteit, Kennisvoormiddagen en andere acties. Ze treffen voorbereidingen 
voor een nationale, tweetalige ontmoeting deze zomer in de Voerstreek met als thema ‘Jongeren en 
jonge gezinnen in actie voor solidariteit’. Voor wie het internationaler wil, zijn er  werk- en ont-
moetingsweken in Frankrijk en Zwitserland. 

De Beweging ATD Vierde Wereld 
staat op zoveel mogelijk manieren 
open voor deelname van jongeren: 
stages in het kader van een studie, 
kunnen een ‘overdonderende erva-
ring’ zijn, kon u lezen in de vorige 
editie. In dit nummer vindt u meer 
over de ervaringen van Maëlle en 
Chloé, twee Françaises die een jaar 
meewerken in het kader van EVS (Eu-
ropees vrijwilligerswerk – European 
Voluntary Service). 
 
Waardigheid en rechten voor alle 
burgers, daar gaat de Internationale 
Beweging ATD Vierde Wereld voor 
en ze wil aan jonge mensen de kans 
geven deelnemers en woordvoerders 
te worden op deze weg. 
De strijd tegen armoede en sociale 
uitsluiting is een zaak van iedereen, maar de jeugd heeft ook hier de toekomst. 

Sara Philips
Tekening : Steven Gryspeerdt

VierdeWereldblad
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Wat is transitie?
Transitie betekent letterlijk 
‘overgang’. De transitiebewe-
ging wil de overgang maken 
naar een samenleving die in 
staat is olietekorten en klimaat-
schokken te overleven. 
Moeten we dan alternatieven 
vinden voor de aandrijfkracht 
van onze samenleving? Of 
moeten we die samenleving 
zelf veranderen? Heel waar-
schijnlijk beide. 

Wijgmaal: ervaringen uit de 
praktijk
Een transitie-initiatief begint 
vaak met een kerngroep van 
bewuste burgers. De eerste ac-
tie die in Wijgmaal werd uitge-
werkt in 2009 was de verdeling 
van ‘bijenzaad’ om thuis een 
kleine bloemenakker - goed 
voor bijen en andere nuttige 
insecten - aan te leggen. Via de 
lokale markt en enkele verdeel-
adressen bereikten we zo’n 
120 gezinnen. Het was een 
erg sympathieke manier om 
het probleem van klimaatver-
andering en het uitsterven van 
bijenkolonies aan te kaarten. 

Op het daarop volgend zomer-
feest in de tuin van een plaat-
selijk eetcafé, trokken we heel 
wat nieuwe en nieuwsgierige 

mensen aan. Jammer genoeg 
heeft de discussie over olie-
schaarste en klimaatproblemen 
later op de avond ook weer 
velen afgeschrikt.
Er werd een breicafé opgestart 
als ontmoetingsplaats voor 
mensen en ideeën rond wol, 
met de bedoeling dat vaardig-
heden zoals breien, haken, 
spinnen, naaien enz. levend 
blijven. Zich verder ‘uitbrei(d)
ende’ groepjes volwassenen en 
kinderen geven die vaardighe-
den in gezellige samenkomsten 
aan mekaar door.

Sociaal weefsel 
Transitie werkt ‘van onder-
uit’, en aan ‘de basis’. De 
basis, dat is de gemeenschap 
en dat kunnen je buren zijn. 
Het herstellen of bevorderen 
van het sociaal contact of het 
sociale weefsel in een buurt 
kan met behulp van kleine, 
laagdrempelige projecten die 
bij voorkeur werken rond con-
crete behoeften, zoals vervoer, 
voeding of een betaalbare 
energiefactuur.

De ‘Dongelstuinen’ ontston-
den vanuit het idee om in een 
sociale woonwijk twee gras-

Een eerlijk aarde-aandeel voor iedereen

Inspanningen om het idee van duurzaamheid ingang te doen vinden 
moeten aangemoedigd worden. Een voorbeeld van de aanpak ‘van on-
deruit’ zijn de ‘Transition Towns’, ontstaan in Engeland. Burgers nemen 

er initiatieven om hun gemeenschap weerbaarder te maken voor de onver-
mijdelijke gevolgen van energieschaarste en klimaatverandering. Ook in 
Vlaanderen vindt de transitie-beweging ingang. Geert Bogaert  trekt mee 
aan de kar in Wijgmaal (bij Leuven). 

Zaaien en ... 
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pleintjes, omgeven door ga-
ragepoorten, om te vormen in 
groene ‘ontmoetingsplaatsen’ 
met zitbanken, bomen, bloe-
men en gemeenschappelijke 
moestuintjes. Het project wordt 
financieel ondersteund door 
de stad Leuven. Met de eerste 
oogst werd een pompoenfeest 
voor de buurt georganiseerd. 
‘Klimaatwijken’ brachten men-
sen uit de buurt gedurende een 
periode maande-
lijks samen ‘ten 
huize van’ om te 
leren over hun 
energieverbruik 
en over eenvou-
dige energiebe-
sparende maatre-
gelen.

Conclusies
Transitie is geen nostalgie naar 
vroeger, vanuit een fout beeld 
over het ‘romantische’ landle-
ven of het dorpsleven onder de 
kerktoren. Wat we nodig heb-
ben van de oude wereld, de 
wereld vóór de industrialisatie, 
is het directe verband tussen 
mens en natuur. Immers, het 
respecteren van de ecologische 
draagkracht en een belangrijk 
deel van onze zingeving ko-
men voort uit de wisselwerking 

met de ons omringende na-
tuur: zijn voedsel-, energie- en 
materialenbronnen, zijn fauna 
en flora. 
Wat we nodig hebben van 
de nieuwe wereld is de beste 
technologie. Technologie die 
gebaseerd is op hernieuwbare 
energiebronnen, die geen afval 
creëert, die op maat is van 
redelijke, beperkte behoeften. 
Technologie die mensen ver-

bindt in plaats van 
ze op te delen in 
individuele consu-
menten.

Transitie en Vier-
dewereldbeweging 
gaan, zo bekeken, 
heel erg samen: het 
noodzakelijk ver-
soberen van onze 

materiële behoeften, het recht 
op een eerlijk ‘aarde-aandeel’ 
voor iedereen, de solidariteit 
en samenwerking die nodig 
zijn om in de basisbehoeften 
te voorzien en de erkenning 
van onze sociale en spirituele 
behoeften zijn thema’s die in 
beide bewegingen volop aan 
bod komen.

Geert Bogaert

www.transitiewijgmaal.be.   

  ... oogsten in De Dongelstuinen brengt mensen bij elkaar.

Geert Bogaert is lid 
en promotor van de 
Transitiebeweging, 
energiemeester in 
zijn eigen wijk en 
lid van ATD Vierde 

Wereld. Groenten  in 
de stad

De kinderwerking van 
Centrum Kauwenberg 
heeft, in samenwerking 
met de Jeugddienst van 
de stad Antwerpen, een 
moestuintje aangelegd in 
het centrum van de stad 
naast de spoorwegberm, 
niet ver van het Centraal 
Station. In grote bakken 
met teelaarde wordt er 
gezaaid en verplant. De 
eerste radijsjes werden 
al geoogst en geproefd. 
“Veel lekkerder dan die 
van de supermarkt!”. Op 
deze wijze komen kin-
deren in contact met de 
voedselproductie. Vol be-
langstelling volgen ze de 
groei van “hun” groenten.                      

Hugo Vereeck
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Waarom was het voor ATD Vierde 
Wereld belangrijk om aanwezig te 
zijn op dit forum in de Senegalese 
hoofdstad?
Als  maatschappelijke organisaties 
en bewegingen uit de hele wereld 
nadenken over globale proble-
men, dan moeten we erbij zijn. 
ATD Vierde Wereld vertegenwoor-
digt de armsten. Alle problemen 
zijn met elkaar verbonden. Als dat 
vergeten wordt kan zich dat tegen 
de armsten keren. Wij zijn ook 
voorstander van een duurzame 
ontwikkeling, maar als er gespro-
ken wordt over het opdoeken van 
grote vuilnisbelten in Madagascar 
dan vragen we om na te denken 
over de toekomst van de mensen 
die er leven. 
Ik was in Dakar samen met drie 
andere mensen van de internati-
onale beweging en met de ploeg 
van ATD in Dakar. We hadden 
veel contacten met mensen van 
andere organisaties. Dat was heel 
verrijkend.

Globalisering is een term die veel 
ladingen dekt. Welk aspect is voor 
jou belangrijk?
Er zijn veel zaken die niet meer 
op nationaal niveau kunnen 
worden geregeld: het klimaat, de 
voedselproblematiek en ook de 
armoedebestrijding. Er is dus een 
groter overleg nodig om te komen 
tot internationale oplossingen. 
Van Porto Alegre tien jaar geleden 
tot Dakar in 2011, men zegt wel 
eens dat dit bijeenkomsten zijn 
van andersglobalisten.  
Het Wereld Sociaal Forum is een 
platform waar organisaties samen 

nadenken  en zoeken naar andere 
wegen. Het is zeker geen ‘tegen-
macht’, al is er wel kritiek op 
het neoliberalisme.  ‘Een andere 
wereld is mogelijk’,  dat is de 
overtuiging. Een voorbeeld is de 
Tobin-taks, een kleine belasting 
op internationale kapitaalstro-
men. Het idee van zo’n taks heeft 
geloofwaardigheid gekregen nu 
is aangetoond dat die taks wel 
degelijk technisch mogelijk is. 
Of die er komt of niet is dus een 
politieke keuze. Ondertussen staat 
het thema al op de agenda van de 
G20, een overleg van rijke landen. 

Wat met de kritiek dat de Rechten 
van de Mens teveel geschreven 
zijn op de lijnen van de westerse 
samenleving?
Ook al zijn er verschillen in cul-
tuur, het gaat over fundamentele 
waarden. Als mensen geen rechten 
hebben, geen deel hebben aan het 
leven van de gemeenschap en aan 
de democratie betekent dat een 
enorme verspilling van menselijk 
kapitaal. En onder alle statistieken 
schuilt altijd een beschadigde 
kindertijd, jongeren overgeleverd 
aan wanhoop en volwassenen die 
twijfelen aan  hun menszijn en 
hun waardigheid. In Dakar waren 
organisaties uit West-Afrika die 
opkomen voor democratie. Dat 
gaat niet alleen over het organise-
ren van verkiezingen, maar vooral 
over het deelnemen aan het pu-
blieke debat, over zijn stem laten 
horen en de middelen hebben om 
zich te verenigingen. Er is respect 
nodig voor minderheden. Als de 
armsten hun stem niet kunnen 
laten horen worden ze verjaagd. 
Dat zien we overal. Onder gelijk 
welke regeringsvorm bestaat altijd 
het gevaar dat de strijd tegen de 
armoede omslaat in een verscheu-
rende strijd tegen de armsten. 

De Millenniumdoelstellingen 
gaan over onderwijs, gezondheid, 
duurzaamheid, het terugdrin-
gen van armoede en honger. De 
doelstellingen zijn heel concreet, 
ondertekend door 189 landen en 
opgevolgd door heel wat organi-
saties. 
Wat met ATD?

Armoede en globalisering

Een andere wereld is mogelijk

Thierry Viard was in februari in Dakar. Hij nam deel aan het Wereld Sociaal Forum. 

Een aanleiding voor een gesprek met deze Franse volontair die sinds enkele maan-

den Brussel als uitvalsbasis heeft.

‘Als de armsten hun stem niet 
kunnen laten horen worden ze 
verjaagd. Dat zien we overal. 
Onder gelijk welke regerings-
vorm bestaat altijd het gevaar 
dat de strijd tegen de armoede 
omslaat in een verscheurende 

strijd tegen de armsten.’



We zijn betrokken en duwen mee 
aan de kar. Maar we blijven erop 
hameren dat de armste en meest 
kwetsbare mensen het uitgangs-
punt moeten zijn. Als het doel is 
om het aantal armen tegen 2015 
te verminderen met 50% wat zal 
er dan worden van die andere 
50%? Hoe kan je dat rijmen met 
de Rechten van de Mens? Hoe 
wordt dat ervaren door mensen 
zelf, in een wijk, een dorp, een 
land? Welke ethische betekenis 
heeft zo’n doelstelling in hun 
ogen? Hierover is niet nagedacht 
met mensen die in armoede leven. 
We vragen dan ook dat zij wel 
betrokken worden bij een evalu-
atie van de millenniumdoelstellin-
gen, zodat het beleid dat na 2015 
uitgebouwd wordt aan iedereen 
ten goede komt.
Mensen die in extreme armoede 
leven stuiten op heel wat hinder-
nissen die ze beter kunnen over-
winnen als familie- en gemeen-
schapsbanden versterkt worden. 
Dat is één spoor van de voorstel-
len die jullie naar voor brachten. 
Het klinkt niet echt groots.
Het gaat er om de dynamiek van 
verzet die al aanwezig is te ver-
sterken Ons langdurig engagement 
naast gezinnen heeft ons geleerd 
hoe belangrijk die fundamentele 
banden zijn om toegang te krijgen 
tot basisrechten als huisvesting, 
onderwijs, gezondheidszorg. Het 
is ook belangrijk dat mensen een 

plaats hebben in hun buurt en in 
de kleine gemeenschap. Als ze 
daar niet gerespecteerd worden 
staan ze nergens. Die banden 
versterken is niet voldoende maar 
wel een basisvoorwaarde. In Afri-
ka is het op veel plaatsen, vooral 
op het platteland,  ook belangrijk 
de relatie tussen gemeenschap 
en school te verbeteren. Nog al 
te vaak ervaren kinderen dat op 
school hun thuismilieu wordt 
neergehaald en dat is catastrofaal.

En wat met de rol van ATD Vierde 
Wereld en andere bewegingen?
Daar blijf ik in geloven. Dertig 
jaar geleden was de armoede-
bestrijding vooral gebaseerd op 
‘hulp’. Nu spreken we over de 
Rechten van de Mens. Joseph 
Wrésinski is er in geslaagd een 
beweging op gang te brengen met 
mensen waarin niemand geloofde. 

In de Volksuniversiteit ontmoeten 
mensen die uitgesloten worden 
andere mensen. Vooroordelen aan 
beide kanten worden overstegen, 
mensen veranderen en dat is een 
motor voor grotere veranderingen. 
En bij een beweging mag je ook 
de kracht van een zekere spiritu-
ele dimensie niet onderschatten. 
Kijk maar naar wat Martin Luther 
King en Nelson Mandela op gang 
brachten.

Marie-Thérèse Poppe

Het Wereld Sociaal  
Forum (WSF)  

is een ontmoetingsplaats voor 
sociale bewegingen, ngo’s en bur-
gerrechtenorganisaties. Het eerste 
forum werd in 2001 gehouden 
in het Braziliaanse Porto Alegre,  
als een reactie op het Wereld 
Economisch Forum (WEF) in het 
Zwitserse Davos, waar toplui van 
bedrijven, internationale politici,  
geselecteerde intellectuelen en 
journalisten jaarlijks bijeenkomen.

Thierry Viard 

studeerde af als ingenieur maar 
besefte goed dat niet iedereen de-
zelfde kansen krijgt. Al sinds 1974 
is hij volontair van ATD Vierde 
Wereld. Hij woonde en werkte in 
arme buurten. Wat hij daar leerde 
wil hij nu op een ander niveau 
brengen. Hij werkt in het Europa-
team van de beweging. Hun doel-
stelling : bereiken dat Europese 
instanties rekening houden met de 
armsten. 

Meer lezen

Thierry Viard werkte mee aan  een 
publicatie over extreme armoede 
en wereldgovernance:
Xavier Godinot - Extrême pauvreté 
et gouvernance mondiale  - ATD 
Quart Monde - FnGM (Forum 
pour une nouvelle gouvernance 
mondiale)  - 
Deze publicatie verscheen eind 
2010 en kan ook geraadpleegd 
worden op 
www.atd-quartmonde.org  (Fr) of  
www.atd-fourthworld.org (E)

De delegatie van ATD Vierde Wereld loopt mee in een optocht van het 
Wereld Sociaal Forum in Dakar. Thierry Viard loopt links van het mid-
den op de tweede rij. 
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« Mijn stage bij ATD Vierde 
Wereld was een rijke en in-
tensieve ervaring », zo vertelt 
Chloé Despax (26) uit Mar-
seille. In 2007-2008 maakte zij 
een jaar deel uit van het team 
van het Huis van de Kennis in 
Molenbeek. Ze werkte onder-
meer mee aan het opzetten van 
een straatbibliotheek en een 
radioproject. « Door de vele en 
rijke ontmoetingen met mili-
tanten, volontairs en medestan-
ders heb ik ATD Vierde Wereld 
echt leren kennen. » Deze 
eerste werkervaring heeft voor 
Chloé ook deuren geopend op 
professioneel vlak. Ze vond na 
haar stagejaar werk als cultu-
reel bemiddelaar bij het Mu-
seum voor Schone Kunsten in 
Brussel. Regelmatig ontmoet 
ze daar gezinnen die ze leerde 
kennen bij ATD Vierde Wereld.  

In Luik draait Maëlle Colmagne 
(21), afkomstig uit de Franse 
Jura, sinds september 2010 
mee met het team. Ze ontmoet 
in het bijzonder jongvolwas-
senen in Luik, bij hen thuis of 
tijdens de activiteiten. « Ik heb 
al veel ervaringen opgedaan 
tijdens mijn verblijf in België. 
Ik ontdek een nieuw land, 
maak kennis met het leven als 
werkende en leer de realiteit 
van armoede kennen. Door te 
luisteren en aanwezig te zijn, 
leer ik kijken vanuit een ander 
gezichtspunt. » 

Enthousiasme
Een stage staat open voor 
iedereen. Enthousiasme en 
nieuwsgierigheid  zijn de 
voornaamste criteria. « Ik was 
al langer op zoek naar een 
manier om me in te zetten in 
de strijd tegen sociale uitslui-
ting. Ik wilde meer leren over 
solidariteit met de armsten, 
meer bepaald door hun waar-
digheid te respecteren », vertelt 
Maëlle. Zij koos voor ATD 
Vierde Wereld in het verlengde 
van haar studies pedagogie. 
Chloé wilde, na haar studies 
cultuurbemiddeling, graag 
naar Brussel. EVS gaf haar een 
kader, en ATD Vierde Wereld 
een kans mee te doen in een 
socio-cultureel project. 
Zowel Maëlle als Chloé maak-
ten voor hun vertrek kennis 
met het team van ATD Vierde 

Wereld bij hen in de buurt. Op 
die manier leerden ze de wer-
king van de beweging al een 
beetje kennen. 

Verschillende teams van ATD 
Vierde Wereld en vele andere 
non-profitorganisaties in Eu-
ropa ontvangen jongeren voor 
een stage, vaak voor een jaar. 
Heb je interesse voor een stage 

bij ATD Vierde 
Wereld in een Eu-
ropees land, aarzel 
niet contact op te 
nemen met ons. 

Meer info over 
EVS:  www.jint.be/
extra/programma-
jeugd/yia/EVS . Jint 
is de uitwisselings-
organisatie voor 
Nederlandstalig 
België. 

Sara Philips

Europees Vrijwilligerswerk (EVS): 

 Jongeren verleggen hun grenzen 

Maëlle Colmagne :
… de realiteit van de armoede leren kennen …

Chloé Despax : 
… rijke en intensieve ervaring…

EVS staat voor European Voluntary Service, een organisatie die 

Europees vrijwilligerswerk stimuleert. Jongeren kunnen voltijds 

vrijwilligerswerk doen bij een non-profitorganisatie in het buiten-

land voor een periode van twee maanden tot een jaar. Ook ATD 

Vierde Wereld ontvangt stagiairs in het kader van dit programma. 
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Het  thema werd gekozen van-
uit een gedeelde zorg. Of zoals 
een groep uit Antwerpen vooraf 
schreef: ‘De liefdadigheid krijgt 
teveel de aandacht. De reporters 
weten nog niet vanuit welke ach-
tergrond de armoede kan bestre-
den worden, ze tonen nog te veel 
de buitenkant. Daarom geven ze 
niet de juiste informatie en stellen 
ze verkeerde, stereotiepe vragen. 
Dat versterkt nog te veel de voor-
oordelen van vroeger. Het gaat 
teveel om sensatie.’  

Want beeldvorming, daar gaat 
het om in de  media. Deelnemers 
hadden zich in hun lokale groep 
voorbereid met de vraag : ben jij 
of  iemand uit je omgeving, ooit  
in de media geweest? Hoe heb 
jij of die persoon dat ervaren? De 
tweede vraag : Stel dat jij jour-
nalist of cameraman zou zijn, 
waarover zou jij een reportage 
willen maken?  Elke groep stelde 
zijn creatieve reportage voor. Een 
positieve krant met als titel ‘Focus 
op ieders inzet, niet op sensatie’. 
Een oproep om verder te kijken, 
want ‘achter iedere traan schuilt 
een verhaal’. Een nieuwsitem on-
middellijk laten volgen door een 
interview met mensen in armoede 
over hun visie. Niet wachten op 
journalisten, maar eigen media 
maken, dat toonde de voorstelling 
‘sterke (sch)ouders’. 

Actieve solidariteit 
Corinne Owen en Geert Van 
Hecke, respectievelijke journalist 
bij de RTBF  en bij de Gezins-
bond, waren te gast. Zij luisterden 
en antwoordden in de taalgroepen 

vanuit hun beroepservaring. Een 
eerlijke dialoog, waarin ook wel 
eens een vooroordeel werd door-
prikt. Want de media willen wel 
het verhaal over armoede, maar 
horen ze ook het verhaal van 
verzet tegen armoede, het verhaal 
van menselijke inzet? En wisten 
wij dat de journalist vaak niet zelf 
verantwoordelijk is voor de titel 
van een artikel? Een eindredacteur 
wil met een sterke titel de aan-
dacht van de lezer trekken. Dus 
ja, sensatie loert dan wel eens om 
de hoek.

Corinne Owen vatte haar beleving 
samen: ‘Er is niet één enkel me-
dium, er zijn verschillende media. 
Er zijn journalisten die sensa-
tiebelust zijn. Maar er zijn ook 
journalisten die willen informeren, 
dit wil zeggen: jullie het woord 
geven. En dat zijn niet dezelfde 
journalisten!!

Wat mij bijblijft vandaag is de 
uitdrukking actieve solidariteit. 
Hoe kan ik daar als journaliste 
een bijdrage aan leveren? Ik kan 
het doen door nog beter te luis-
teren. Om een goede reportage 
te maken, moeten we ons goed 
voorbereiden. We moeten infor-
matie verzamelen, maar dat kan 
niet zonder jullie steun. 
In ’t algemeen begint het zo : er is 
geen echte communicatie. Dus je 
mag zeker vragen, als je te maken 
krijgt met journalisten, eerst tijd 
te nemen elkaar te leren kennen!  
Actieve solidariteit is luisteren. 
Wederzijds respect is het allerbe-
langrijkste: wij voor jullie en jullie 
situatie, jullie voor ons en voor 
het werk dat we zo goed mogelijk 
trachten te doen als journalisten.’

Een overduidelijke uitnodiging tot 
meer samenwerken en wederzijds 
begrip.

Katia Mercelis

Nationale volksuniversiteit Vierde Wereld over ‘Media en solidariteit’

De ene journalist is de andere niet 

Een zonnige zaterdagochtend in de lente. Op de campus van universiteit UCL in Brussel valt 

geen student te bespeuren. Maar het grote auditorium loopt vol op deze dertigste april. Mi-

litanten en medestanders van ATD Vierde Wereld uit het hele land zijn vroeg opgestaan om 

deel te nemen aan de nationale Volksuniversiteit over ‘Media en solidariteit’.

Bij de start van de nationale Volksuniversiteit stelden 19 groepen uit 
het gehele land zich aan elkaar voor. Van de Borinage tot aan de Kust. 
Van Antwerpen tot Doornik.
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ACTUELE INFORMATIE: 
zie www.atd-vierdewereld.be.

Voor giften en lidmaatschap kunt u stor-
ten op rek nr.: 000-0745336-85 (IBAN: 
BE89 0000 7453 3685) Giften van 40 
euro of meer per jaar zijn aftrekbaar 
van de belastingen. Een fiscaal attest 
wordt in februari afgeleverd.

ATD Vierde Wereld België is lid van de 
Vereniging voor Ethiek in de Fondsen-
werving (VEF) en ondertekende haar 
ethische code. Op www.atd-vierdewe-
reld.be vindt u meer informatie over 
hoe u ons (financieel) kunt steunen en/
of lid kunt worden. 

Lid van de Internationale Beweging 
ATD Vierde Wereld, een niet-gouver-
nementele organisatie (NGO) voor 
armoedebestrijding. Ze is niet gebonden 
aan een geloofsovertuiging, levens-
beschouwing of politieke stroming. 
Het belangrijkste doel is: de armoede 
bestrijden met de armsten zelf en vanuit 
hun ervaringen en kennis. De acties zijn 
gericht op de eerbiediging van ieders 
waardigheid en  mensenrechten: een 
duurzame basis voor de uitroeiing van 
grote armoede. 

NATIONALE GEZINSDAG 
Zondag 26 juni, voor alle 
leden en (klein)kinderen. Met 
o.a. circusateliers en -voor-
stelling in Ukkel, bezoek aan 
het Brusselse Jubelpark en de 
triomfboog met panoramisch 
uitzicht.

VOLKSUNIVERSITEIT VAN DE 
VIERDE WERELD
Plaats van dialoog met mensen 
in armoede. Op uitnodiging. 
Dinsdag 27 september, 
universiteit Antwerpen, 19u45 
- 21u45. I.s.m.  De Doorzet-
ters.

VOOR JONGEREN EN JONGE 
GEZINNEN
(Voor meer zomeractiviteiten 
en werkvakanties: zie onze 
website)

Werk- en kennismakingsweek
Jongerencentrum ATD Vierde 
Wereld in Champeaux 
(F. – regio Parijs). 11-17 juli.

Ontmoetingsgvierdaagse 
Van 24 juli tot 28 juli is er in 
de Voerstreek een ontmoeting 
voor jongvolwassen en jonge 
gezinnen uit heel België. Heb 

je interesse om mee voor te 
bereiden of om deel te nemen, 
neem dan contact op met ons 
of neem eerst een kijkje op de 
website.

STARTDAG 2011-2012 
Open deur voor leden en geïn-
teresseerden.
Zaterdag 17 september, Vierde-
wereldhuis Brussel, Etterbeek.

MEDESTANDERSSHELTER
Elke eerste donderdag van de 
maand van 17u tot 20u. Onze 
deuren en telefoonlijnen staan 
open. Breng zelf je picknick 
mee, wij zorgen voor soep. 
Laatste van dit werkjaar : 7 juli. 
Start werkjaar 2011-2012 : 
6 oktober.

SEMINAR ONDERWIJS
ATD Vierde Wereld Frankrijk: 
van 9 tot 12 juli, Seminar voor 
leden actief in het onderwijs, 
ter voorbereiding van een col-
loquium in november:  ‘Welke 
school voor welke maatschap-
pij? Ieders intelligentie is nood-
zakelijk voor het welslagen van 
iedereen.’ Franstalig. 
Interesse ? Laat het weten via 
het secretariaat. 

‘Armoede is een onrecht, maak er spel van!’ Onder dit motto 
gaan de Vlaamse jeugdbewegingen de uitdaging aan om vanaf 
september een jaar lang te werken rond armoede en sociale uit-
sluiting. Chiro, Scouts en Gidsen Vlaanderen, KSJ-KSA-VKSJ, KLJ, 
FOS Open Scouting, Wel Jong Niet Hetero, Jeugd Rode Kruis én 
JNM  bundelen hun krachten.  Elke Sevens is de coördinator van 
dit themajaar. Ze kwam er op  uitnodiging van ATD Vierde Wereld 
over vertellen tijdens de Kennisvoormiddag in mei. Heel wat  spe-
ciaal ontwikkelde spelvormen en -materialen zullen aan de lokale 
jeugdgroepen aangeboden worden. 

Jeugdbewegingen maken spel van armoede


