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Samen voor waardigheid 
All Together for Dignity | Agir Tous pour la Dignité 

ATD Vierde Wereld in België



“Voor ik de beweging ATD Vierde Wereld leerde kennen,  
leefde ik in een ellendige situatie. Ik kon er met niemand over spreken, 
ik stond onder voortdurende spanning. (…) Als ik vandaag zonder 
schaamte spreek, is dat omdat ik mijn schaamte met anderen heb 
kunnen delen. Wat de beweging doet, is heel belangrijk: ze geeft 
mensen de moed om zonder schaamte te spreken voor instanties,  
zelfs voor het gerecht, zoals een normaal mens.” 

Meneer Parfait (Centraal-Afrika)
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Voorwoord Nationaal Team
Dit jaarrapport biedt een uitstekende kans om terug te blikken op 2016. 
In de media werden we geconfronteerd met hallucinante cijfers rond gezinnen die in armoede leven. Daarbij legden 
politici en de goegemeente te vaak de oorzaak bij de mensen zelf. Tijdens “de volksuniversiteit” stonden we onder 
andere stil bij de realiteit achter de cijfers. Welke gevolgen heeft een klein inkomen voor je woonsituatie? Heel wat 
discriminerende praktijken kwamen daarbij aan het licht. In 2016 staat ook het recht op een inkomen onder druk. 
Een vervangingsinkomen is voortaan verbonden aan steeds strengere voorwaarden. We debatteerden tijdens de 
volksuniversiteiten in het najaar over deze nieuwe maatregelen. Naar boven kwam dat de voorwaarden te weinig 
rekening houden met het leven van mensen in armoede. Tijdens de Europese volksuniversiteit gingen we onder 
 andere dieper in op de inkomenssituatie van de deelnemers. 10 Belgische leden namen hieraan deel. 

We vinden het ook belangrijk dat we jongeren en kinderen, met of zonder armoede-ervaring, bijeenbrengen. Een 
nieuwe straatbibliotheek in Brussel zag het levenslicht. In Vlaanderen kreeg Djynamo nieuwe impulsen. Een zo-
merkamp waar naast Vlaamse ook Poolse en Nederlandse jongeren aan deelnamen, betekende een nieuwe start 
voor de werking. Ook de zomer was voor de Franstalige jongeren een hoogtepunt: een internationale ontmoeting 
in Malta stond op het programma. De bijeenkomsten binnen Djynamo zorgden er zeker voor dat jongeren met of 
zonder armoede-ervaring elkaar beter kennen en waarderen. Het draagt bij tot een andere kijk op armoede en 
nodigt jongeren uit om zich in te zetten voor de strijd tegen armoede. 
De brede maatschappij inzicht geven in armoede is bij uitstek de taak van medestanders. Het verheugt ons dat in 
2016 een nieuwe groep in Leuven startte. Onze medestandersgroepen zijn lokaal actief bij dialoog- en overlegmo-
menten. Ook bovenlokaal zetten we hierop in door onder andere onze deelname aan het tweejaarlijks rapport van 
het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting.

We zaten duidelijk niet stil in 2016. Onze acties zijn pas mogelijk dankzij de belangloze inzet van veel mensen. 
We willen hen hiervoor expliciet bedanken. We hopen dat deze inzet langzaam maar zeker een verschil maakt 
voor mensen die uit de boot vallen.

Nationaal Team: Marijke Decuypere, Carine Baiwir, Georges de Kerchove, Brendan Coyne en Thibault Dauchet



“Wat mij het meest verbaasd heeft, is de manier waarop de beweging  
hulp biedt: het woord geven aan de armsten zodat zij op dezelfde 
manier kunnen deelnemen als bijvoorbeeld een universitair onderzoeker. 
(…) Dit heeft mijn ideeën en overtuigingen danig op hun kop gezet.” �
� Céline, pedagogisch gedetacheerde ATD Quart Monde Wallonie-Bruxelles
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Samen voor waardigheid
ATD Vierde Wereld is een internationale mensenrechtenbeweging die opkomt voor een 
  samenleving zonder armoede en uitsluiting. 

Extreme armoede is een schending van de Rechten van de Mens. Extreme armoede veroordeelt miljoenen mensen 
tot een leven in mensonwaardige omstandigheden. Mensen die zelf in een situatie van extreme armoede leven, zijn 
de eersten om op te staan en zich te verzetten tegen deze uitzichtloosheid. Hun unieke kennis en ervaring willen wij 
inzetten om bruggen te bouwen. 

Onze acties zijn gericht op de eerbiediging van ieders waardigheid en grondrechten. De samenleving zal pas 
veranderen als de allerarmsten onvoorwaardelijk als burgers worden erkend. Door onze krachten te bundelen – 
met de inzet en ervaringen van de allerarmsten zelf – willen wij een einde maken aan extreme armoede en zo een 
vreedzame samenleving opbouwen. 

De weg naar een samenleving zonder armoede en sociale uitsluiting vraagt zowel persoonlijke als maatschappelij-
ke veranderingen. Om hiervoor de nodige politieke veranderingen te bekomen, is het belangrijk de brede publieke 
opinie te sensibiliseren. Daarnaast is dialogeren met burgers en overheden noodzakelijk om samen structurele ant-
woorden op armoede te vinden. Deze antwoorden zijn erop gericht mensen in armoede respectvol en als partners 
te behandelen.

In al onze acties passen we twee fundamentele overtuigingen toe:
• Participatie van de armsten: denken en handelen MET mensen die in armoede leven.
• Niemand achterlaten: ATD Vierde Wereld kiest steeds opnieuw voor de meest uitgeslotenen. Op die manier 

willen we vermijden dat enkel een beperkte groep armen rechten en erkenning krijgt.



“Omdat we ongeveer hetzelfde meemaken,  
doet het ons goed om deel te kunnen zijn van 
een groep. Zo komen we nog eens buiten en 
staan we er niet altijd alleen voor.”�� �

� � Deelnemer lokale groep
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Globaal denken, lokaal handelen
Internationaal werkt ATD Vierde Wereld op vijf continenten in meer dan 30 landen!

In België vind je lokale groepen van ATD Vierde Wereld in Brussel, Wallonië en Vlaanderen. Elke groep komt 
één of meerdere keren per maand samen om de Volksuniversiteit voor te bereiden, nieuws uit te wisselen en 
 activiteiten op touw te zetten. Daarnaast vind je overal in België medestanders van ATD Vierde Wereld, bruggen-
bouwers die in hun eigen omgeving de stem van de Vierde Wereld laten horen.

Waar vind je onze groepen?

Brussel
Wallonië: Beauraing, Charleroi, La Louvière, Mons-Borinage, Sambreville, Doornik, Verviers
Vlaanderen: Willebroek, Oostende, Hasselt, Ronse, Brugge, Leuven en Turnhout

Een nieuwe medestandersgroep vol Le(u)ven
In 2015 leerden verschillende mensen uit de omgeving van Leuven ATD Vierde Wereld kennen. Het idee ontstond 
om een nieuwe  medestandersgroep op te richten. In januari 2016 kwam deze groep voor het eerst samen. Het 
was een uitdaging om de medestandersgroep uit te bouwen. Er kwamen veel vergaderingen aan te pas. Maar 
de moeite loonde en op 10 oktober organiseerde ATD Leuven haar eerste evenement: een avond rond het boek 
“Strootjes in het Zand” van Nederlands volontair Niek Tweehuijsen.



“In de volksuniversiteit kon en durfde ik echt zeggen wat ik meende. 
Ik heb me opgetrokken aan de mensen die ik daar ontmoette, want ik 
voelde me aanvaard zoals ik ben. Ik herkende mijn persoonlijke strijd 
bij anderen. Dit heeft me geholpen om mijn schaamte te overwinnen.” 

Deelneemster volksuniversiteit.



Volksuniversiteit

Een plaats van ontmoeting en dialoog 
Mensen met een langdurige armoede-ervaring en mensen die hun strijd steunen, dialogeren tijdens de Volksuni-
versiteit met elkaar over maatschappelijk belangrijke thema’s. Vertrekpunt voor deze ontmoetingen is de erken-
ning van de intelligentie en ervaringskennis van mensen met armoede-ervaring. Tijdens de volksuniversiteit krijgen 
ze de kans om hun denken te structureren en hun mening te geven. Ze toetsen hun visie aan die van anderen. 
Iedereen leert bij. De volksuniversiteit is een labo waar we kennis opbouwen. Die kennis vormt de basis om ver-
dere acties en standpunten te ontwikkelen.

De deelnemers ontvangen voor de Volksuniversiteit een brief met het onderwerp en enkele vragen ter voorbereiding. 
Tijdens de Volksuniversiteiten is een gastspreker aanwezig om in dialoog te gaan met de deelnemers. Zowel de 
deelnemers als de gastspreker leren van elkaar. De volksuniversiteit is een opstap naar andere plaatsen van meer 
publieke dialoog of naar vorming voor en met externen. 

Medestanders leren in de volksuniversiteiten wat armoede concreet inhoudt, de verhalen achter de cijfers. Deze 
kennis en herhaalde contacten met mensen in armoede helpt hen een diepgaande dialoog rond armoede en 
uitsluitingen met de brede maatschappij uit te bouwen. 

Thema’s 2016 in Vlaanderen
Februari: Een goede woning vinden
April: Vooroordelen
Juli: Schoonheid
Oktober: Een waardig inkomen - GPMI
December: Een waardig inkomen -
rechten en plichten

Thema’s 2016 in Wallonië
Februari: Welke toekomst is er voor de jongeren?
April: Ervaringsuitwisseling tussen generaties
Juni: Het universele basisinkomen: 
Wat is dat? Wat vinden we hiervan?
Oktober: Voorstellen voor de Europese Volksuniversiteit 
van de Vierde Wereld
December: De strijd van de beweging voor het gezinsleven: 
wat zeggen we tegen politici? 



“Ik heb geleerd dat Polen harde werkers 
zijn. De culturele uitwisselingsactiviteit om 
hun land voor te stellen hadden ze echt 
goed voorbereid.” 

Vlaamse deelnemer zomerkamp
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Jongeren aan zet
Na een periode van windstilte, trokken we in 2016 onze jongerenwerking Djynamo terug in gang in Vlaanderen. 
Onze Djynamojongeren kwamen voor de eerste keer samen tijdens de Volksuniversiteit van april. Ook tijdens de 
volgende Volksuniversiteiten werkten de jongeren steeds mee rond het thema. 

In juli namen enkele jongeren uit Vlaanderen, Polen en Nederland deel aan het zomerkamp “A Path to meet 
Each Other” (Een weg om elkaar te ontmoeten) in Brussel. Wat stond er zoal op het programma? Toeristische 
bezoeken aan Brussel en  Oostende en werken in de tuin van het Vierde Wereldhuis. De jongeren maakten onder 
meer een tuinpad uit gerecycleerd hout. Het was voor de Vlaamse jongeren heel verrijkend om jongeren uit Polen 
te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen. Een filmpje over het zomerkamp vind je terug op onze website. 

De Franstalige jongeren namen onder meer deel aan een internationale zomerontmoeting in Malta. 



“Er is geen enkele reden om te geloven dat de wereld van relaties 
en creativiteit niet voor iedereen toegankelijk is. Mensen hebben 
het nodig dat we in hen geloven.” 

Joseph Wresinski
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Cultuur als wapen tegen armoede
In het daklozenkamp van Noisy-le-Grand, waar ATD Vierde Wereld zestig jaar geleden ontstond, werden al 
vlug een bibliotheek en creatieve ateliers opgestart: ‘Cultuur als wapen tegen armoede’. Mensen de kans geven 
om zich uit te drukken, om creatief te zijn, om hun scheppend vermogen te ontplooien, dat helpt de strijd tegen 
armoede en uitsluiting meer vooruit dan het uitdelen van geld en goed. 

Nieuwe straatbibliotheek
In oktober is een nieuwe straatbibliotheek opgestart in Sint-Gillis (Brussel). Elke woensdagnamiddag gaan we op 
zoek naar kinderen die moeilijk toegang hebben tot boeken. We nemen boeken mee, we lezen voor en bespre-
ken thema’s die in de verhalen aan bod komen. Dat doen we buiten op een plein, wat maakt dat deze activiteit 
heel laagdrempelig is en toegankelijk voor iedereen. Ook de ouders komen soms een kijkje nemen. Omdat de 
straatbibliotheek wekelijks doorgaat, wordt een vertrouwensband opgebouwd tussen de kinderen, hun gezinnen 
en de animatoren. Dat versterkt het sociaal weefsel. 

Opera voor iedereen
’Een brug tussen twee werelden’ is het sociaal programma van De Munt in Brussel. Dit programma maakt het 
voor mensen in  armoede mogelijk om voorstellingen van De Munt bij te wonen. ATD Vierde Wereld zorgt voor 
de bestelling van de tickets, het vervoer,... We genoten onder meer van Séria (6 februari), Mitridate Re di Ponto 
(29 april), Sweeny Todd (11 juni), Macbeth (9 september) en Capriccio (28 oktober).
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Armoede bestrijden doe je niet alleen
De groep in Brugge is trekker van de werkgroep ‘Brugge Dialoogstad’. Binnen dit overleg is de stem van men-
sen in armoede essentieel. Zo heeft het lokaal bestuur een duidelijk aanspreekpunt om inhoud te geven aan het 
armoedebeleid in Brugge. 
De medestandersgroep ATD Vierde Wereld Kust neemt deel aan verschillende werkgroepen, heeft regelma-
tig overleg met partnergroepen zoals BMLIK-O en is betrokken bij het Wijkgezondheidscentrum van Oostende.
Leden van de groep Willebroek nemen deel aan het Welzijnsoverleg georganiseerd door de gemeente. Voor 
het project “de leentuinen”, werkt ATD Willebroek samen met de Bib, Sociale Huisvesting en de gemeente. De 
groep neemt deel aan het Netwerk Vrije Tijdsparticipatie en de werkgroep rond kinderarmoede. 
De groep in Ronse heeft regelmatig overleg met partnervereniging de Vrolijke Kring, neemt actief deel aan de 
werkgroep 17 oktober en aan de stedelijke werkgroep kansarmoede-overleg. 
De groep in Brussel is betrokken bij het Straatdodencollectief en de werkgroep rond 17 oktober.

Bovenlokaal heeft ATD Vierde Wereld twee keer per jaar overleg met Welzijnsschakels. We zijn lid van de Alge-
mene Vergaderingen van het Netwerk tegen Armoede en van Welzijnszorg. 
Een stafmedewerker nam in oktober 2016 deel aan de conferentie over het jonge kind en aan de voorbereidende 
werkgroep “Jong en geborgen”. 
Een stafmedewerker nam samen met een dakloze militant uit Oostende deel aan de bijeenkomsten rond dakloos-
heid en het referentieadres bij het Netwerk tegen Armoede. 
ATD Vierde Wereld België is één van de vijf vertegenwoordigers van verenigingen waar armen het woord ne-
men die deelnemen aan de begeleidingscommissie van het Interfederaal steunpunt tot bestrijding van armoede, 
bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting. Deze commissie volgt de werkzaamheden van het Steunpunt op. In 
2016 werd tijdens deze bijeenkomsten gewerkt rond de thema’s burgerschap en mensenrechten, toegepast op 
de domeinen huisvesting en gezinsleven. 
ATD Vierde Wereld is verder ook lid van de stuurgroep van het Collectief van Verenigingen van Partners van het 
Algemeen Verslag over de Armoede.



“Mijn dochter en ik werden gezien als een koppel want ze had een 
loon en leefde met mij onder één dak. Ze is uit huis vertrokken opdat 
ik geen geld zou verliezen, maar het was tegen onze zin.  
Men zou het inkomen van mijn dochter niet in rekening mogen 
brengen; ze moet nog starten in het leven.” 

Deelneemster Europese Volksuniversiteit
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Armoedebestrijding kent geen grenzen
Op internationaal vlak werkt ATD Vierde Wereld samen met haar zusterbewegingen in het buitenland. Enkele 
mensen zijn verantwoordelijk voor de overkoepelende werking binnen Europa. Ze organiseren minstens 1 keer 
per jaar overleg voor de nationale teams van de verschillende landen en voor de regionale teams van de Volks-
universiteit. Djynamo is de Europese jongerenwerking, met ook een Belgische tak. Belgische volontairs zijn actief 
in de hele wereld, zoals bijvoorbeeld in Haïti en de Filippijnen. 

Europese Volksuniversiteit
Op 19 en 20 december organiseerde de beweging ATD Vierde Wereld een Europese Volksuniversiteit in 
Brussel, in het Europees  Economisch en Sociaal Comité. Een 90-tal mensen namen deel. Ze kwamen uit Ierland, 
het Verenigd Koninkrijk, Nederland, Frankrijk, Spanje, Italië en België. Op 9 november en in het weekend van 
25 en 26 november waren er voorbereidende bijeenkomsten waarop de twee thema’s werden uitgediept: het 
belang van een inkomen en het recht om te bestaan als persoon daar waar je verblijft. De Europese Volksuniver-
siteit leidde tot voorstellen die nog verder uitgewerkt worden om ze daarna aan de Europese politici te bezorgen.



Armoede uitroeien - van vernedering en uitsluiting naar 
partnerschap
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Werelddag van verzet tegen extreme armoede
ATD Vierde Wereld is op verschillende plaatsen in België (mede)-organisator van de Werelddag van Verzet tegen 
Extreme Armoede. Hierbij stellen de leden de waardigheid, deelname, getuigenissen en betrokkenheid van men-
sen in grote armoede centraal. Enkele hoogtepunten van 2016 in Vlaanderen:

In Brugge konden deelnemers meebouwen aan een muur van een goede woning onder de muzikale begelei-
ding van Marino Punk. Daarna was er tijd voor samenzang en een inspringtheater. De dag werd afgesloten met 
een receptie. 

De medestandersgroep in Leuven organiseerde een dialoogavond rond het boek ‘Strootjes in het zand’ van 
Niek Tweehuijsen. 

In Oostende organiseerde de lokale werkgroep 17 oktober de bijeenkomst “soep an d’horloge” in het Leopold-
spark: soep met brood, ontmoeting, getuigenissen en een muzikale verrassingsact.

Op de Grote Markt in Ronse werd een gastvrij dorp gebouwd. Een signaal om te verwijzen naar de schrijnende 
woonsituatie van vele gezinnen. Een lappendeken “Koerte Puintè” van 17m x 10m, gebreid door mensen met en 
zonder armoede-ervaring, werd ontrold. 

In Willebroek kon je terecht voor een ruil- en tweedehandsbeurs van (kinder)kleding en speelgoed, met daarbij 
ook dialoogtafels, crea workshops, kinderanimatie en een tentoonstelling. Als afsluiter konden de deelnemers 
genieten van een pop-up optreden.

In Brussel stond een dialoogmoment over huisvesting en thuisloosheid met ministers Pascal Smet en Céline 
 Fremault in het Brussels Parlement op het programma.



Onze rekeningen worden gecontroleerd door externe auditeurs en gecertificeerd door een 

erkend bedrijfsrevisor. Schenkers kunnen gedetailleerde financiële informatie aanvragen.  

De cijfers zijn ook terug te vinden op onze website www.atd-vierdewereld.be.

KOSTEN 2016 OPBRENGSTEN 2016

BEWEGING ATD VIERDE WERELD in BELGIE (4 VZW's) REKENINGEN 2014 2015 KERNCIJFERS

Bijlage fiscale attest 2016 verso

ACTIVA 2015 2016 PASSIVA 2015 2016
Vaste	activa	 																														1.462.095	 1.462.095 Eigen	vermogen	 																																	138.971	 																																-139.124	
Vlottende	activa	 																																	695.046	 695.046 Schulden	en	voorzieningen	 																																	144.323	 467.190

																														2.157.141	 2.157.141 																																	283.294	 328.065

KOSTEN		 2015 2016 OPBRENGSTEN		 2015 2016
Projecten,	activiteiten		 																														1.123.821	 																														1.069.451	 Giften	(individuele,	groepen	&	ondernemingen) 																																	532.189	 645.904
Fondsenwervings-kosten			 																																			55.230	 																																			60.322	 Legaten 																																			19.571	 0
Aankoop	boeken	en	wenskaarten	 																																					2.970	 																																					5.572	 Opbrengsten	uit	activiteiten:	verkoop	boeken	en	

wenskaarten	
																																					6.318	 4.408

Algemene	administratie-kosten 																																	150.607	 160.506 Subsidies	 																																	584.111	 																																	589.701	
Afschrijvingen	 																																			15.421	 																																			23.749	 Recuperatie	van	kosten	 																																			52.574	 93.433

Andere	kosten			 																																					2.106	 5.413 Andere	opbrengsten	 																																											10	 87.784
Financiële	kosten	 																																					1.847	 1.599 Financiële	opbrengsten	 																																					9.367	 721
Totaal	van	de	kosten 																																			1.352.003	 																																							1.326.612	 Totaal	van	de	opbrengsten 																																			1.204.139	 																																			1.421.951	

Saldo van het boekjaar( winst) :  																																													95.339	 Saldo van het boekjaar (verlies):                          147.864 

Audit info:
Deze cijfers zijn afgeleid van de jaarrekening die door Mevrouw Debroux-Leddet, bedrijfsrevisor en commissaris, werden gecontroleerd en gecertifieerd.
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Financiële inform
atie

Solidair, ethisch en transparant
Charter van de financiële ethiek
ATD Vierde Wereld wil meewerken aan een samenleving waarin iedereen een volwaardige plaats vindt. Vanuit 
de jarenlange inzet samen met mensen in grote armoede, heeft ATD Vierde Wereld bakens uitgezet voor haar 
werking. Sommige hiervan geven ook richting aan haar financiële ethiek:  Concreet vertaalt zich dit in 
•  Niet ingaan op dure campagnes om nieuwe leden of schenkers te bereiken. 
•  Aan derden geven we geen namen en adressen uit ons ledenbestand door
•  We zijn lid van de Vereniging voor Ethiek inde Fondsenwerving VEF). Elke vereniging  ondertekende haar 

ethische code. 
•  Onze belangrijkste bron en rijkdom is de inzet van sympathisanten en actieve leden. Deze is onbezoldigd. 

Onze bestuurders ontvangen geen zitpenningen. 
Ons volledig charter kan je lezen op onze website.

De beweging ATD Vierde Wereld is in België actief via vier VZW’s  en 1 stichting 
•  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 van de Vierde Wereldbeweging in België en elders in de wereld. Hiervoor 
kan een beroep gedaan worden op een financiële ondersteuning van de stichting ATD Vierde Wereld, erkend 
als stichting van openbaar nut.

•  ATD Vierde Wereld Vlaanderen vzw is door de Vlaamse overheid, ministerie van Welzijn  erkend en gesubsi-
dieerd als bovenlokale  “vereniging waar armen het woord nemen”

•  ATD Quart Monde Wallonie-Bruxelles asbl is o.a.erkend en gesubsidieerd als organisatie voor permanente vorming.
•  ATD Quart Monde Jeunesse Wallonie-Bruxelles asbl als jeugdvereniging.
•  Stichting ATD Vierde Wereld België is erkend als instelling van openbaar nut. Ze is eigenaar van de gebouwen 

en gemachtigd om legaten te ontvangen. 

Onze rekeningen worden gecontroleerd door externe auditeurs en gecertificeerd door een erkend bedrijfsrevisor. 
Schenkers kunnen gedetailleerde financiële informatie aanvragen. De cijfers zijn ook terug te vinden op onze 
website www.atd-vierdewereld.be.



“Ons enige wapen is liefde voor 
de mensheid, hartstocht voor 
gerechtigheid en vrede.” 

Joseph Wresinski
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Een jaar vol inzet
Campagne Stop Armoede
2017 is een bijzonder jaar voor ATD Vierde Wereld! We vieren 30 jaar Werelddag van Verzet tegen Extreme 
Armoede, 60 jaar ATD Vierde Wereld en het 100ste geboortejaar van Joseph Wresinski, de oprichter van de 
beweging! Er staan dan ook een heleboel activiteiten op de agenda, zowel in België als overal in de wereld 
waar ATD actief is.

In België willen we een jaar lang publieke evenementen organiseren om onze boodschap uit te dragen. Deze 
mobilisatie is een uit verkoren gelegenheid om in dialoog te treden met andere organisaties en samen vooruit te 
gaan in de strijd tegen armoede. We willen aantonen dat armoede geen noodlot is en er reeds veranderingen 
op til zijn! 
17 oktober 2017, de 30ste Werelddag van Verzet tegen Extreme Armoede, is de ideale gelegenheid om een 
grote en ongeziene bijeenkomst in Brussel te organiseren! Wat doen we nog? We verspreiden een repertoire van 
liederen van verzet en bevrijding onder koren en artiesten en nodigen hen uit om deze op te voeren. We ver-
zamelen verhalen die aantonen dat armoede geen fataliteit is. Daarvoor organiseren we schrijfateliers. 

We nodigen ook iedereen uit om onze oproep tot inzet te ondertekenen:
Ik geloof in een wereld zonder armoede. Armoede is een vorm van geweld. Armoede ver-
nedert, doet mensen zwijgen en maakt levens kapot. Maar armoede is geen noodlot. Net 
als slavernij en discriminatie, kunnen we het overwinnen. Mensen in armoede verzetten zich 
elke dag tegen dit onrecht. Hun intelligentie, ervaring en moed zijn nodig om de uitdagingen 
van de wereld aan te gaan. Overal laten mensen in armoede hun stem horen en nemen zelf 
initiatief. Anderen sluiten zich hierbij aan. Zo bouwen wij samen aan een vredevolle wereld 
die niemand achterlaat.
Ook ik zet mij in voor een wereld zonder armoede.

Ondertekenen kan via onze website.



ATD VIERDE WERELD BELGIË VZW
Victor Jacobslaan 12 – 1040 Etterbeek
contact@atd-vierdewereld.be
tel: 02/647.92.25

www.atd-vierdewereld.be

facebook.com/ATDVla

• Opgericht door Joseph Wresinski (1917-1988)
• Lid van de Internationale Beweging ATD Vierde Wereld, NGO met raadgevende status bij Ecosoc, 
 Internationale Arbeidsorganisatie, Unesco, Unicef en de Raad van Europa

All Together for Dignity | Agir Tous pour la Dignité

Voor lidmaatschap en giften op naam van ATD Vierde Wereld: IBAN: BE89 0000 7453 3685 (BIC: BPOTBEB1)

Een Franstalig jaaroverzicht is ook beschikbaar. 
Une version française est aussi disponible.
Foto’s: ATD Vierde Wereld, behalve p. 1, 6, 8, 12 (Hools)


