
Hoe hebben jullie de
armenvereniging ATD
leren kennen?
Louis geeft als een echte
gentleman het woord aan Willy,
want Willy is de oudste van het
gezelschap. 72 iaar is Willy.
Hij praat als een bompa. Een bompa
waar elk kleinkind urenlang op de schoot
wil zitten. De lijnen in het gelaat van Willy
verlellen zijn verhalen. Je ziet dat hij al veel
heeft meegemaakt. Maar je ziet en je hoort vooral
zijn sterkte. Zijn krachtige kijk op het leven.

" lk heb de Vierdewereldbeweging leren kennen begin
jaren 80. Via enkele armenorganisaties in Antwerpen -
want ik woonde daar toen - ben ik in contact
gekomen met Père Joseph. Père Joseph is de
stichter van de Vierdewereldbeweging. Omdat Joseph
Wresinski (dat is zijn echte naam) zelf in armoede
opgroeide, wist hij zeer goed wat het was om in
armoede te leven. Het contact dat ik met hem had,
is me altijd bijgebleven. Later ben ik zelfs naar Rome
geweest om een getuigenis af te leggen waarom hij

zalig verklaard moest worden. Dat was nogal wat. lk
kwam daar in een chique paleis vol met tapijten,
kardinalen en bisschoppen. Ge moest daar zien wat
je deed hé. lk heb hen gezegd dat ik die man mag
bedanken voor wat hij allemaal gedaan heeft voor de
armen."

Eens Willy aan het vertellen is, blijft hij vertellen. Hij hoeft
niet echt na te denken. Zijn woorden komen er vloeiend
uit. Van zijn beginjaren ATD springt hij plots over naar
zijn situatie vandaag.
ítNu trek ik mijn plan. lk kan niet lezen en schrijven.

Maar ik betaal mijn huur zelf. lk reken dat uit met
een machine. Zo veel moet ik aan huur betalen,
dan heb ik nog zo veel over. Dus zo veel heb ik nog
over om te leven. En dat gaat dan hé.tt
"Pff hoe kun je mensen helpen uit hun misère?
Weet ge? Armoede blijft en zal blijven bestaan. Dal zal

nooit echt verdwijnen hé. Mensen zijn ook niet allemaal
hetzelfde. De ene geraakt er door en de andere niet.
Maar dat is het sterke van ATD. We kunnen daar naar
elkaar luisteren. We kunnen leren uit elkaars ervaringen
en ge hebt daar een luisterend oor."

Ondertussen zit Louis al op het puntje van zijn stoel. Hij

kan niet langer meer wachten om zijn mening te zeggen.
"Mijn gedacht" zoals hij dat zelf mooi omschrijft. Louis
is een man met een mening en die mening wil hij ook
verkondigen. Op ziin manier.



Louis en Anita kennen elkaar al van

kinds af. En sindsdien lijken ze wel onaf-

scheidelijk. Altijd samen. Te voet, op de

fiets. En nu hier om hun verhaal te doen.

Anita kijkt op naar Louis, maar dat houdt

haar niet tegen om af en toe ook eens

goed haar gedacht tegen hem te zeggen.

Je ziet dat ze elkaar doodgraag zien.

Anita:
" lk heb een brief bij. lk heb een paar dingen

opgeschreven die ik vandaag zeker wil

zeggen." Dat is Louis. Thuis zet hij zich

geregeld achter zijn typemachine. Soms

2, 3 uren na elkaar om zijn gedachten op
papier te zetten, om zich voor te bereiden."

Zeg maar, Louis.
" Wij zijn nu ongeveer 28 jaar bij ATD. Eind jaren

80 sprak Mia Cleymans ons aan om mee te komen

helpen in de Vierdewereldbeweging. Onze eerste

vergadering was op 't hoekske van de Oud

Strijderstraat en de Cpt Trippstraat. Maar we zijn toen

weggestuurd. We hadden een glaasje te veel gedron-

ken. Dat was de regel in ATD, maar wij wisten dat toen

nog niet. We zijn dan een 2de keer teruggegaan en

toen hebben ze ons gevraagd of we zin hadden om

mee op daguitstap te gaan. We wisten niet goed wat

we er van mochten verwachten, maar we vonden het

FANTASTISCH. Ondedussen zijn we slimmer gewor-

den. ATD heeft ons slimmer gemaakt. We hebben er

kansen gekregen om in kleine groepen te werken, om

na te denken, ... We mochten ook mee werken aan

de gedenksteen voor het Europees Parlement"

Ook Louis is een spraakwaterval. Geen speld krijg ik er

tussen. Anita daarentegen wel. Korte zinnen, vaak ter

bevestiging van wat Louis zegt. Je ziet en hood dat het

hun gezamenlijk verhaal is.
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Louis:
" Dan zijn we voor de eerste keer in ons leven naar het

buitenland mogen gaan. Naar Frankrijk. We waren
bange mensen en toch hebben we het gedurfd.
Er naar toe gaan was bangelijk, maar terugkomen
betekende verdriet. We moesten van het mooie
naar de realitelt."

Anita: " lk heb er 3 dagen deugd aan gehad.,'

Willy komt er even tussen:
" We gaan daar niet naartoe voor vakantie hé, maar om

te werken, om na te denken.,,

Louis: " En we betalen een bijdrage naar eigen
vermogen."

Anita: " En ik heb voorgelezen in Frankrijk."
(kijkt heelfier).

Louis: " De Vierdewereldbeweging geeft mensen
dromen. Ze vorml mensen,,

Leren jullie ook welke mogelijk-
heden er ziin om ie situatie te
verbeteren?
Louis:
" Hoe kan je aan verbetering denken als het in de hele

wereld slecht gaat? Kijk maar naar de banken, naar de
euro? Armoedebestrijding is in zijn geheel moeilijker
geworden. ATD doet heel veel voor de mensen, maar
zij kunnen niet doen, wat ze echt zouden willen doen.
of toch niet voldoende.
ATD is mijn huis, mijn beweging, mijn vereniging.,'

Veel mensen denken dat
armoede de schuld is van de
armen íze,Í, nochtans kan het
iedereen overkomen,
Wil ie met ons delen hoe je in de
armoede bent terecht gekomen?
Willy:
" lk ben in Antwerpen geboren en grootgebracht.

Maar toen ik 4 jaar was, ben ik in Geel in een home
geplaatst. ln dat home was een aparte afdeling voor
jongens en voor meisjes. Dus toen ben ik ook nog van
mijn zus afgescheiden. Daarna ben ik in een pleeg-
gezin geplaatst, maar dat ging niet goed. Als kind
vraag je je af; hoeveel moeders heb ik? Hoeveel
vaders heb ik? Dat klopt toch niet hé, dat je je als kind
zo'n dingen moet afvragen? Toen ik wat ouder was, is
er ruzie ontstaan in het pleeggezin en dan ben ik gaan

lopen. lk heb een dag of 4,5 in open lucht geslapen.
Naast een beek had ik een hut gemaakt om droog
te zitten. Eten deed ik van het veld van een boer.
Aardappelen en wortelen, maar wel rauw hé, want ik
had niets om te koken. (lacht uitbundig) Na een dag of
5 heeft die boer me gevonden. Hij heeít me eten
gegeven en dan de politie gebeld. Dus moest ik terug
naar het home. ln het home was er een heel toffe
opzichter. Na een tijd mocht ik bij hem thuis komen
helpen. ln de bouw. lk heb daarna ook nog bij een
smid gewerkt en in een glasfabriek. lk heb nooit iets
gestolen, behalve met mijn ogen (lacht). Daardoor kon
ik uiteindelijk op mijn eigen benen staan en zo ben ik
blijven voorldoen."

Willy ls verlrokken. Hij verlelt zijn hele levensverhaal.
Hoe hij nadien opnieuw contact gekregen heeft met zijn
'echte' moeder. Hoe hij in Willebroek is terecht
gekomen. En ga zo maar door. De rode draad in zijn
verhaal is dat hij altijd bleef vechten, telkens
opnieuw. Maar ook dat hij aliljd iedereen heeft gehol-
pen. Zijn buren, zijn vrienden, zijn collega,s van het
werk. Tot op vandaag. Willy is vrijwilliger bij zieken-
zorg. Hij gaat wandelen met oudere mensen, brengt
hen een bezoekje thuis om een ,klappeke' te doen.

Louis en Anita verlaten het gesprek. Ze hebben een
nieuwe afspraak en ze willen niet te laat komen.
Op tijd komen is een teken van respect.

" Maak er nog iets mooi van,,, zeggen ze.
"En ge weet het hé: de waarheid!"

Willy wil nog iets kwijt.

" Hoe ik in de armoede ben terecht gekomen? lk was
4 jaar. Ge weet dat niet hé. lk ken vandaag nog altijd
niet de hele waarheid. lk vraag me vandaag nog altijd
af waarom moeten wij daar de dupe van zijn? Dat is
toch niet juist hé. lk ben 72 en ik vecht vandaag nog
altijd. Maar ik trek mijn plan en het gaat. Het gaat zelfs
goed."

Terwijl ik de vergaderzaal opruim, vraag ik me af hoe
ik dit in hemelsnaam op papier kan krijgen. Zo veel
informatie op 2 uur tijd in een arlikel van een pagina of
2. lkvraag me vooral af hoe ik kan verwoorden wat ik
gezien heb. 3 authentieke mensen. Vol rijke verhalen.
3 mooie mensen ook. Met een mening, die ze op hun
manier op een prachtige wijze verwoorden.

Willy, Louis, Anita, een dikke merci voor het
delen van jullie verhaal met de inwoners van
Willebroekl



Wie of Wat is de Beweging ATD
4de Wereld cel Willebroek?

De lnternationale Beweging ATD Vierde Wereld is een NGO, een niet-gouvernementele organisatie voor
armoedebestrijding. Ze is niet gebonden aan een geloofsoveduiging oÍ levensbeschouwing. oery'l.,^

"4y'zr.r_ ZZewerdin1957doorJosephWresinski,eenFransepriester,s@*.%*./a*'.ffi
opgericht samen met de inwoners van een sloppenwijk in de
Parijse agglomeratie. Omdat Joseph Wresinski zelf in armoede
opgroeide had hij een eigen kijk en inzicht in de realiteit van

armoede en de wijze waarop ze kan worden bestreden:

met de armsten zelf en vanuit hun ervaringen en kennis.

Teams van ATD Vierde Wereld zijn permanent op zoek naar

de armste personen en gezinnen om hen te leren kennen en

te ondersteunen in hun dagelijkse strijd om menswaardig

te leven. De groep van Willebroek vormt een Cel van de
Beweging ATD Vierde Wereld en is in Willebroek
actieÍ van 1980.
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