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Zich verenigen in tijden van crisis ? 

In onzekere tijden bestaat de 
neiging om zich op zichzelf te-
rug te plooien. Alsof we vergeten 
dat we de toekomst samen moe-
ten opbouwen. Alsof we verge-
ten dat ‘ieder voor zich’ niet het 
antwoord is.  

Mensen die de dagelijkse stress 
van armoede en uitsluiting 
kennen, weten dat solidariteit 
de enige weg is naar een le-
ven zonder miserie. Vaak horen 
we van mensen in armoede: 
“We hebben een familielid of 
vriend in huis opgenomen. We 
kunnen hem toch niet op straat 
laten?” Tijdelijk, maar ook voor 
onbepaalde duur. Soms ook met 
risico op problemen met de ver-
huurder of het OCMW. 
 

Als je weinig te verliezen 
hebt  sta je meer open voor 
de ander. Dan weet je dat 
je vandaag je buurman kunt 
helpen, en dat hij morgen mis-
schien voor jou moet klaar 
staan. ‘Er zijn voor de ander’ is 
dan geen individuele keuze 
maar een kwestie van overle-
ven en leven.
 
“Waar mensen gedoemd zijn 
in armoede te leven, wor-
den de rechten van de mens 
geschonden, wij zijn verplicht 
ons te verenigen om die 
rechten te doen eerbiedigen.” 
Een uitspraak van ATD Vierde 
Wereld-oprichter Joseph 
Wresinski (1917-1988).
Deze tekst onderschrijven is 
een eenvoudig gebaar dat we 
jaarlijks voorstellen in een op-

roep om lid te worden van ATD 
Vierde Wereld voor een bedrag  
van 3 euro. Op bladzijde zeven 
van dit nummer vindt u alle 
informatie. 
 
Ook een eenvoudig gebaar 
van solidariteit en medeburger-
schap kan in deze snel verande-
rende wereld betekenisvol zijn. 
Mogen wij u uitnodigen lid te 
worden ? 

 
Jos Delisse, Isabelle Maes, Katia 
Mercelis, Marie-Thérèse Poppe 

en Hugo Vereeck (Redactie 
VierdeWereldblad).
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Het internet is een niet meer 
weg te denken informatiebron, 
communicatiemiddel, hulp-
middel bij werk en studie en 
vrijetijdsbesteding. Het versterkt 
de mogelijkheden van indivi-
duen, gezinnen en organisaties 
enorm: deelname aan de he-
dendaagse samenleving is voor 
velen ondenkbaar geworden 
zonder internet. 
Helaas zijn deze geweldige 
mogelijkheden het minst toe-
gankelijk voor de meest kwets-
bare en uitgesloten mensen. 
Hun afstand tot informatie, 
diensten, cultuur en andere 
zaken en voordelen neemt 
verder toe. Want studeren, werk 
zoeken, hebben en behouden 
zonder internet wordt steeds 
moeilijker. Ook overheden en 
andere instellingen gaan er 
steeds meer vanuit dat burgers 
‘online’ zijn. 

Nooit gesurfd 
Uit officiële cijfers blijkt dat in 
België het aantal mensen dat 
de digitale boot mist vrij hoog 
is in vergelijking met andere 
Europese landen. Een kleine 
twee miljoen Belgen gebruik-
ten nog nooit een computer en 
zo’n tweeënhalf miljoen men-
sen hebben nog nooit op het 
internet gesurfd. Onder meer de 
omslachtige besluitvorming en 
de hoge prijs van een internet-
aansluiting zouden oorzaken 

zijn. Natuurlijk zijn 
er inmiddels plan-
nen en maatregelen, 
maar die bereiken 
lang niet iedereen. 
Kijken we verder 
dan onze Europese 
neus lang is dan valt 
het met de ‘digi-
betisering’ van ons 
kleine landje nog 
wel mee. Vooral in 
Afrikaanse landen 
is soms nauwelijks 
kennis en  infrastruc-
tuur aanwezig om 
überhaupt internet 
te kunnen aansluiten. En dan 
moet je natuurlijk nog steeds 
eerst een werkende computer 
hebben, waarmee je ook kunt 
omgaan. Het is niet moeilijk te 
voorspellen dat deze dramati-
sche achterstand grote gevolgen 
zal hebben voor de toekomst 
van deze landen. 
De digitale kloof vergroot 
armoede en uitsluiting, wereld-
wijd en dichtbij. 

Aan de slag 
Ook voor de Internationale 
Beweging ATD Vierde Wereld 
is het internet inmiddels on-
ontbeerlijk. Volontairs, mede-
standers én mensen in armoede 
maken er continu gebruik van 
om informatie en berichten van 
solidariteit en hoop uit te wis-
selen. 

Digitale kloof vergroot armoede 

  Website ATD Vierde Wereld in België vernieuwd 

Vooral in Afrikaanse landen, zoals bijvoorbeeld 
in Senegal op de foto, is de digitale achterstand 
dramatisch. (Foto: ATD Vierde Wereld).

We willen met de mensen aan 
de slag om samen te leren om-
gaan met de gereedschappen 
van de nieuwe tijd. We  hopen 
dat onder meer te doen door in 
samenwerking met onze groe-
pen in het land inhoud te gaan 
maken voor de website www.
atd-vierdewereld.be. Tekst, fo- 
to’s, geluid, filmpjes en andere 
zaken gemaakt door de mensen 
zelf. Een druppel op de gloei-
ende plaat ? Misschien, maar 
gelukkig zijn er in het hele land 
meer organisaties en indivi-
duen bezig om mensen ‘mee’ 
te krijgen. Hoe is het gesteld in 
uw omgeving ? Kent u mensen, 
gezinnen die de digitale boot 
missen ? 

Tekst: Jos Delisse 

De website van ATD Vierde Wereld in België (www.atd-vierdewereld.be) heeft een 
totale metamorfose ondergaan: meer informatie die makkelijker te vinden is en in een 
mooiere jas. Ook kunt u zich nu abonneren op een digitale Nieuwsbrief. Als beweging 
zijn we dus ‘mee’ in de vaart der volkeren. Maar hoe zit het met mensen die in armoede 
leven ? Zijn zij ook ‘mee’ ? 
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Armoede - waardigheid - mensenrechten

   Steunpunt armoedebestrijding bestaat tien jaar

Het Steunpunt is opgericht door 
de Federale Staat, de gewesten 
en de gemeenschappen. Die 
sloten in 1998 een samenwer-
kingsakkoord om de armoede 
te bestrijden. Dit was een 
voortvloeisel van het Algemeen 
Verslag over de Armoede (AVA, 
1994*). 

“Dat de meningen van men-
sen in armoede werkelijk 
serieus genomen werden door 
de politiek en dat het beleid 
hierdoor op een aantal punten 
echt veranderde was geweldig. 
Meewerken aan het Algemeen 
Verslag over de Armoede was 
daarom een fantastische erva-
ring.” 

Dat vertelt Françoise De Boe 
(1953), coördinator van het 
Steunpunt tot Bestrijding van 
Armoede, Bestaansonzekerheid 
en Sociale Uitsluiting. Destijds 
was zij als permanent werker 
van ATD Vierde Wereld met 
vele anderen 2 jaar lang inten-
sief betrokken bij de opmaak 
van het AVA.

De regering Dehaene had om 
het AVA gevraagd, mede door 
jarenlang aandringen van leden 
van de Beweging ATD Vierde 
Wereld in België. Die waren 
weer geïnspireerd door een 
gelijkaardig rapport dat onder 

leiding van ATD Vierde Wereld-
stichter Joseph Wresinki was 
gemaakt voor de Sociaal-Eco-
nomische Raad in Frankrijk. 

Hefbomen 
Het Steunpunt vierde zijn 
verjaardag met de publicatie Ar-
moede - waardigheid - mensen-
rechten. Op 10 december 2008, 
de dag waarop de Universele 
Verklaring van de Rechten van 
de Mens 60 jaar bestond, kwam 
het in omloop. In 22 artikels 
van zeer uiteenlopende en ook 
buitenlandse auteurs (filosoof, 
econoom, juristen, rechter, 
professor etc.) wordt in twee 
richtingen gekeken. Enerzijds 
wordt de waarde van de men-
senrechtenbenadering van 
armoede onder de loep geno-
men. Anderzijds komen betrok-
kenen aan het woord over  drie 
belangrijke hefbomen in de 
strijd tegen armoede: sociale 
zekerheid, openbare dienstver-
lening en participatie. 
In tegenstelling tot het Twee-
jaarlijks Verslag over Armoede 
(de opvolger van het AVA met 
aanbevelingen voor de poli-
tiek) is dit boek vooral bedoeld 
voor een breed publiek. Wat 
de politiek betreft is Françoise 
De Boe overigens van mening 
dat er te veel aan symptoombe-
strijding wordt gedaan en dat 
een structurele aanpak van de 

armoede niet voldoende van de 
grond komt.

Dialoog 
Met de Verenigingen waar 
Armen het Woord Nemen moet 
het Steunpunt ervoor zorgen 
dat de verworven inzichten niet 
verloren gaan en dat de dia-
loog met de armsten doorgaat. 
“De dialoog met de mensen in 
armoede is de verantwoorde-
lijkheid van de verenigingen. 
Wij werken met wat door hen 
wordt aangedragen. Wij zijn er 

Armoede en maatschappelijke uitsluiting moeten altijd weer opnieuw boven-

aan de politieke agenda geplaatst worden. Dat is sinds tien jaar de taak van 

het Steunpunt tot Bestrijding van Armoede, Bestaansonzekerheid en Sociale 

Uitsluiting. 

“Ik stelde en stel me vragen 
over rechten, menswaardigheid 
en ongelijkheid”, zegt Françoise 

De Boe, coördinator van het 
Steunpunt tot Bestrijding van 

Armoede, Bestaansonzekerheid 
en Sociale Uitsluiting. 
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dan ook een groot voorstander 
van dat het werk van de vereni-
gingen wordt versterkt.” 
“Of de armoede verminderd is 
door het werk van het Steun-
punt is niet objectief te meten. 
Zeker is in ieder geval dat er 
veranderingen in wetten en in 
het beleid zijn gekomen door 
aanbevelingen uit het AVA 
en van het Steunpunt, mede 
gebaseerd op de inzichten van 
mensen in armoede.”  
Na haar studies rechten en 
criminologie begon Françoise 

“Overwegende dat 
bestaansonzekerheid, 

armoede en sociale, 
economische en cul-

turele uitsluiting, zelfs 
voor één enkele per-

soon, op een ernstige 
manier afbreuk doen 

aan de waardigheid en 
aan de gelijke en on-

vervreemdbare rechten 
voor alle personen;...”

Citaat uit het Samenwer-
kingsakkoord tussen de 

Federale Staat, de Gemeen-
schappen en de Gewesten 

het armoedebeleid in 1998, 
waarin ook de oprichting 

van het Steunpunt tot 
Bestrijding van Armoede, 

Bestaansonzekerheid en So-
ciale Uitsluiting is geregeld. 

De Boe in 1978 als permanent 
werkster bij  ATD Vierde We-
reld. Dertig jaar armoedebestrij-
ding later zijn haar drijfveren 
niet wezenlijk veranderd: “Ik 
stelde en stel me vragen over 
rechten, menswaardigheid en 
ongelijkheid. In veranderende 
tijden steeds weer nieuwe 
manieren vinden om dat wat de 
armsten zeggen onder de aan-
dacht van de politiek brengen, 
vind ik nog steeds een uitda-
ging. En dat blijft hard nodig: 
we krijgen steeds vaker signalen 

Citaten uit de publicatie:

‘Waard om te sterven als een 
nietsnut…’
Dat het verlies van waardig-
heid samenhangt met nutteloos 
of overbodig zijn, is duidelijk 
bij werklozen, uitgestotenen, 
zieken, gehandicapten en ge-
vangenen. De omstandigheden 
zijn wel verschillend, maar het 
‘resultaat’ is telkens hetzelfde: 
een persoon wordt overtollig, 
een mens die tegelijk ‘zonder’ 
(zonder werk of zonder moge-
lijkheid om te werken, zonder 
vrijheid, zonder juridische 
zekerheid) is, en ‘te veel’ is 
voor de gemeenschap. Edouard 
Delruelle

Partnerschap met de al-
lerarmsten kan niet haastig 
gebeuren
Een andere vraag is: wie geeft 
de armen het woord? Voe-
len mensen in armoede zich 
vrij het woord te nemen? Er 

zijn bijvoorbeeld steeds meer 
gespreksgroepen die de zoge-
naamde “gebruikers” van een 
dienst verenigen. In bepaalde 
gevallen nemen, onder druk, de 
begunstigden van het leefloon 
deel aan deze groepen. Maar in 
een afhankelijkheidssituatie kan 
het woord niet vrij zijn.

In een dialoog met armen moet 
men zich bewust zijn van een 
initiële ongelijkheid. Mensen 
uit heel arme milieus beschik-
ken niet over dezelfde mid-
delen om zich uit te drukken. 
Ze hebben niet altijd de kans 
gehad goed te leren lezen en 
schrijven. Tijdens het proces 
van de dialoog leven ze vaak 
nog in slechte omstandigheden. 
De andere partners weten dat 
meestal niet. Als geen rekening 
gehouden wordt met die on-
gelijkheid komt de dialoog in 
gevaar. Verenigingen partners 
van het Algemeen Verslag over 
de Armoede

* Algemeen Verslag over de 
Armoede, Brussel, Koning Boude-
wijnstichting. 
ATD Vierde Wereld, Vereniging van 
Belgische Steden en Gemeenten 
(afdeling Maatschappelijk Welzijn), 
Koning Boudewijnstichting (1994). 

dat mensen in armoede angsti-
ger zijn over de toekomst van 
hun kinderen. Er lijkt veel meer 
onzekerheid te zijn.” 

Tekst en foto: Jos Delisse 

De publicatie ‘Armoede - waardigheid - mensenrechten  / 10 Jaar Samenwerkingsakkoord Strijd tegen 
Armoede (1998-2008)’  kost 18 euro en is verkrijgbaar bij de Infoshop van de Kanselarij van de Eer-
ste Minister in Brussel. E-mail: shop@belgium.fgov.be; tel. 02 5140800. Het document kan ook gratis 
gedownload worden via de website van het Steunpunt tot Bestrijding van Armoede, Bestaansonzeker-
heid en Sociale Uitsluiting: www.steunpuntarmoedebestrijding.be. 
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In Herblay, op 25 km van 
Parijs, wordt een terrein 
bewoond door woonwagen-
bewoners. Sommige gezin-
nen wonen hier al 10, 20 of 
30 jaar.  In 2004 daagt de 
gemeente de bewoners voor 
de rechtbank en eist hun 
uitzetting. De gemeente krijgt 
gelijk. De zone waar de woon-
wagens staan is niet bestemd 
voor wonen. Sindsdien zijn 
deze gezinnen op de dool. 
Ze trekken van gemeente 
naar gemeente tot ze ook 
daar worden uitgewezen. De 
kinderen gaan soms maanden 
niet naar school.

Twee verenigingen - de In-
ternationale Beweging ATD 
Vierde Wereld en de Europese 
federatie van organisaties die 
met dak- en thuislozen wer-
ken - kloppen aan bij de Raad 
van Europa.  Frankrijk heeft 
het Herziene Europese Sociale 
Handvest ondertekend. Dat 
is een internationaal verdrag 
dat in Frankrijk bovenaan de 
ladder van wetten staat. Het 
verdrag spreekt over het recht 
op huisvesting en het recht op 
bescherming tegen armoede. 
Jammer genoeg gaan de lid-
staten op een dubbele manier 
om met het internationaal 
recht. Burgerrechten, politieke 
rechten en commerciële aan-

gelegenheden worden als heilig 
beschouwd. Gaat het over 
sociale rechten dan ziet men 
dat als iets planmatigs, als een 
advies op lange termijn.  Als er 
maar moeite gedaan wordt. Dat 
Frankrijk inspanningen levert 
wordt niet betwist.

Juridische weg 
Frankrijk geeft in zijn wettek-
sten vaak blijk van grote ambi-
ties in de strijd tegen uitsluiting 
en armoede. Elk jaar wordt 32 
miljard euro uitgegeven voor 
woonbeleid, wat neerkomt op 
zo’n 10.000 euro per slecht 
gehuisveste persoon, maar toch 
is er de voorbije tien jaar geen 
verbetering merkbaar. Het is 
een grote tegenstelling: vereni-
gingen wijzen voortdurend op 
de ernst van de situatie, terwijl 
de overheid terecht verwijst 
naar de omvang van de gele-
verde inspanningen. Om niet in 
oeverloze discussies te verval-
len kozen de verenigingen voor 

de juridische weg. Zo kunnen 
de argumenten van alle betrok-
kenen met elkaar vergeleken 
worden.
De inzet van de rechtszaak 
was symbolisch. De kern is 
hoe men tegen deze situatie 
aankijkt. Tijdens de hoorzit-
ting stelde de erevoorzitter van 
ATD Vierde Wereld Frankrijk de 
vraag: ‘Wat is een rechtmatige 
wachttijd vooraleer een gezin 
kan beschikken over een wo-
ning, elektriciteit, een juridisch 
beschermd woonstatuut?’
De twee verenigingen wilden 
met hun initiatief komen tot 
rechten die een resultaatsver-
bintenis inhouden. De Franse 
regering pleitte voor de midde-
lenverbintenis. 

Meten is weten 
Op 5 juni 2008 werd Frankrijk 
veroordeeld voor de schending 
van het Sociale Handvest. 
Het Comité voor sociale rech-
ten nam een interessant

Inspanningen en resultaten

De kinderen van de woonwagen-
bewoners in Herblay in betere tij-
den, toen er nog lang geen sprake 

was van ontruiming van het terrein. 
(Foto: Archief ATD Vierde Wereld). 

Volstaat het dat een land inspanningen levert om de armoede
 te bestrijden? Of tellen ook de resultaten mee? 
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Mensen in armoede 
lezen voor, 
beleidsmensen reageren

Debat MAP+ over huisvesting 

Om armoede te bestrijden is veel overleg nodig op lokaal vlak, 
aldus Guy Tegenbos. De journalist van De Standaard was op 
26 november 2008 moderator van het Mapplaus-debat rond 
huisvesting. 

De organisatie was in handen van  De Lage Drempel en De 
Keeting uit Mechelen, Ons Gedacht uit Lier, De Schakel uit 
Puurs en de Beweging ATD Vierde Wereld Willebroek. Deze 
verenigingen werken met elkaar samen in MAP+, het Mechels 
Armoede Platform plus omstreken. 

Rond de tafel werden vertegenwoordigers samengebracht van 
lokale besturen, welzijnsorganisaties en huisvestingsmaatschap-
pijen.

Wonen heeft een enorme impact op het dagelijkse leven. Slecht 
wonen of dakloos zijn en nergens naartoe kunnen maakt ook 
andere aspecten van het leven moeilijk. Ervaringen van mensen 
in armoede werden voorgelezen en vormden de aanzet voor 
het debat. De eerste getuigenis had te maken met woonkwa-
liteit. In veel huurwoningen zijn er vochtproblemen en is de 
elektriciteit een zwak punt. 

Sparen 
Ook in verouderde sociale woningen waar alleen nog mini-
male herstellingen worden uitgevoerd is dat een probleem. De 
elektriciteitsleidingen zijn niet berekend op de toestellen die 
gezinnen vandaag hebben. Over crisisopvang werd gezegd dat 
die vaak te duur is, zodat je niet kan sparen om terug te keren 
naar een gewone woning. De nood aan betaalbare woningen 
is hoog. Mensen die er alleen voor staan na een echtscheiding 
hebben het vaak heel moeilijk om de woonkosten te blijven 
dragen.

We willen nog eens verwijzen naar een artikel in het Vierdewe-
reldblad van maart-april 2008 (zie ook onze website: www.
atd-vierdewereld.be) Frans Destoop, voormalig schepen en 
OCMW-voorzitter in Kortrijk: ’Woonbeleid vraagt een veelzij-
dige aanpak. De samenhang van de dingen is zo groot dat je je 
niet kan permitteren om op één element in te grijpen. (…) Je 
moet dus met verschillende thema’s tegelijk bezig zijn en met 
verschillende partners samenwerken. En altijd weer moet je het 
thema op de agenda van vergaderingen plaatsen, zorgen dat 
anderen weten waarmee je bezig bent, zorgen dat je bondge-
noten vindt.’

standpunt in: aan de middelen-
verbintenis moeten positieve 
verplichtingen gekoppeld wor-
den. Meten is weten en daarom 
moeten zowel behoeften, mid-
delen en resultaten gemeten 
en vergeleken worden. Zo kan 
getoetst worden of de genomen 
besluiten wel het gewenste ef-
fect hebben. Staten moeten een 
stappenplan uitwerken zodat ze 
de taken die ze zichzelf hebben 
opgelegd niet eindeloos voor 
zich uit schuiven. Bij keuzes 
die een staat maakt moet ze 
oog hebben voor de weerslag 
ervan voor de meest kwetsba-
ren.

Door deze rechtsprocedure 
werden begrippen duidelijker 
afgelijnd en prioriteiten opge-
steld voor overheden. Het is 
een wettelijk kader dat nuttig 
is voor toekomstige juridische 
uitspraken, zowel nationaal 
als internationaal.  Burgers die 
geen toegang hebben tot hun 
grondrechten kunnen samen 
met mensen die naast hen staan 
het debat op gang brengen in 
rechtbanken, in politieke en ad-
ministratieve middens. Zo zijn 
deze uitspraken ook een mid-
del om de burgerdialoog aan te 
wakkeren.

Deze tekst is een ingekorte en 
bewerkte versie van ‘De Raad 
van Europa pakt Frankrijk aan 
over het recht op huisvesting en 
het recht op bescherming tegen 
armoede’ - Marc Uhry & Thierry 
Viard - verschenen in ‘Armoede 
- waardigheid - mensenrechten’ 
- zie p 4 van dit blad - 
Bewerking: M.T. Poppe
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Elke mens is evenveel waard, welke plaats hij ook 
heeft in de samenleving.
De onrechtvaardigheid, vernedering, schaamte, machteloosheid, 
uitsluiting, die mensen in grote armoede doorstaan, kunnen we 
niet aanvaarden.

In de overtuiging dat ieders inspanning nodig is, 
spreekt de beweging ATD Vierde Wereld overal mensen aan om bondgenoten te worden en 
partnerschappen te ontwikkelen op alle niveaus van de samenleving.
Door de stem van de armste mensen te laten horen, worden de verantwoordelijken van politieke, 
economische, religieuze, culturele instanties aangesproken.

Ook u kan lid worden van ATD Vierde Wereld
Lidgeld : 3 euro (of een hoger bedrag naar keuze) per jaar.  
Overschrijven op rekeningnummer 000-0745336-85 met vermelding “lidmaatschap”.
In bijlage vindt u ook een voorgedrukt overschrijvingsformulier. Voor betaling van het lidgeld kan 
geen fiscaal attest gegeven worden. 
Voor giften vragen wij u een afzonderlijke overschrijving te doen. Als de gift minimum 30 euro per 
jaar bedraagt, ontvangt u in februari 2010 een fiscaal attest.

Zie ook: www.atd-vierdewereld.be, Wie zijn wij, Over ATD Vierde Wereld,  Onze beginselen.

Feestelijke Volksuniversiteit 
vol creativiteit en cultuur 
Heel veel creatieve ateliers, een stand over de 
25-jarige geschiedenis van de Vlaamse Volks-
universiteit, goochelaar Jonathan die velen deed 
denken dat hij echt kon toveren, volksspelen, 
een live-opvoering van de Marollenopera met 
zang, spel en pianomuziek onder leiding van 
regisseur Walter Hus, met daarna een grote 
diversiteit aan hapjes drankjes.
Dat en meer waren de ingrediënten van een 
zeer geslaagde Feestelijke Volksuniversiteit van 
de Vierde Wereld in december in Sint-Pieters Woluwe. Gezinnen en  medestanders uit heel België 
waren van de partij om elkaar te ontmoeten, mee te doen en te genieten van de sfeer in de prachtig 
aangeklede zaal. 

Lidmaatschap
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VIERDEWERELDBLAD

Uitgave van de 
Beweging ATD Vierde Wereld
Victor Jacobslaan 12
1040 Brussel
Tel. (02)647 92 25.
Fax (02)640 73 84.
atd-vw.belgie@skynet.be
www.atd-vierdewereld.be

Verantwoordelijk uitgever: 
Régis De Muylder 
Victor Jacobslaan 12, 1040 Brussel.

Lid van de Internationale Beweging 
ATD Vierde Wereld
www.atd-quartmonde.org 
www.atd-fourthworld.org

Voor giften en lidmaatschap kunt 
u storten op rek.nr.: 000-0745336-85.
Giften van 30 euro of meer per jaar zijn 
aftrekbaar van de belastingen. Een fiscaal 
attest wordt in februari afgeleverd. Op 
www.atd-vierdewereld.be vindt u meer 
informatie over hoe u ons (financieel) kunt 
steunen. 

Door lid te worden van de Beweging ATD 
Vierde Wereld onderschrijft u de basisop-
ties van onze Beweging en betekent u een 
steun in onze strijd om een einde te maken 
aan armoede. 

De Internationale Beweging ATD 
Vierde Wereld is een niet-gouvernemen-
tele organisatie (NGO) voor armoede-
bestrijding. Ze is niet gebonden aan een 
geloofsovertuiging of  levensbeschou-
wing.
Het belangrijkste doel is: de armoede 
bestrijden met de armsten zelf en van-
uit hun ervaringen en kennis. 
De acties zijn gericht op de eerbiediging 
van ieders waardigheid en mensen-
rechten: een duurzame basis voor de 
uitroeiing van grote armoede.

Voor de volledige tekst: 
www.atd-vierdewereld.be. 

KALENDER 
VOLKSUNIVERSITEIT VAN DE 
VIERDE WERELD
Plaats van dialoog met mensen 
met armoede-ervaring. 
Op uitnodiging. 
Elke 4e dinsdag van de maand: 

24 februari, Vierde Wereldhuis 
Brussel: Thema: ’Waardig oud 
worden’. 

24 maart, Universiteit Antwer-
pen: ’Waardig oud worden’. 

28 april, Antwerpen. 

26 mei, Aalst. 

23 juni, Brussel. 

Zondag 28 juni, Gezinsdag voor 
alle leden en (klein)kinderen  - 
Doornik. 

KLUS- en INFORMATIEDAG 
voor álle geïnteresseerden.
Op zaterdag 7 maart te Brussel, 
van 10u tot 15u.
Iedereen welkom! Vooraf aan-
melden.

VORMINGSAVOND: ‘ARMOE-
DE, EEN ONRECHT?!’ 
Maandagavond 20 april, 20u, 
Oostende i.s.m. ATD Vierde We-
reld Kust. Vooraf aanmelden. 

Ja het kan ! 

Ja het kan ! 
Yes we can! 
Bij ATD 
Vierde Wereld 
in Willebroek 
zijn ze heel 
enthousiast 
aan het nieuwe jaar begonnen. Tijdens het Kerstfeest werd 
samen met de Tapori-groep (de kinderbeweging van ATD 
Vierde Wereld) een groot spandoek gemaakt met de slogan 
Yes we can ! Ja het kan ! en teksten over de mensenrechten. 
“Met al onze talenten kunnen we samen voor een betere 
wereld zorgen,” zo vinden ze in Willebroek. Het doek kreeg 
na het feest een mooie plek in de plaatselijke bibliotheek. 

FRANSTALIGE INFORMATIE-
AVOND  
Woensdagavond 22 april, van 
17u tot 20u, Brussel. Vooraf 
aanmelden. 

VIERING 25 JAAR MEDE-
STANDERSGROEP  ATD 
VIERDE WERELD BRUGGE 
Zondag 10 mei, van 10u tot 
13u, in Vormingplus Brugge. 

KENNISVOORMIDDAG
Voor actieve leden, medestan-
ders, militanten en volontairs. 
Samen, met een gastspreker, 
verdiepen we een actueel 
thema.
Op zaterdag 16 mei 2009. 
Vooraf aanmelden. 

STRAATFEEST ‘OEZE KOER’ 
OOSTENDE 
Zaterdag 23 mei, van 11u tot 
18 u, Kaaistraat 18. Organisa-
tie: CAW&JZ Middenkust,
ATD Vierde Wereld Kust en 
BMLIK. 

MEDESTANDERSSHELTER
Elke eerste donderdag van 
de maand van 17u tot 20u. 
Onze deuren en telefoonlij-
nen staan open. Wij zorgen 
voor soep, als u uw pick-
nick meebrengt.

STARTDAG 2009-2010: 
Zaterdag 19 september, 
Brussel. 


