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EDITO
WARM EN KOUD

Ook al was het beloofd, het lukt niet meer om nog voor de volgende 
verkiezingen de uitkeringen op te trekken tot het Europees armoede-
peil. Dat liet Zuhal Demir, Staatssecretaris voor armoedebestrijding, 
enkele weken geleden weten. Het stond in de sterren geschreven, 
aldus Bea Cantillon die opmerkt dat armoedebestrijding een grote 
taak is voor de hele samenleving: “Armoede en ongelijkheid zijn een 
beetje zoals de klimaatopwarming. In beide gevallen gaat het om 
problemen die lange tijd ontkend en geminimaliseerd werden. Totdat 
de wetenschappelijke en empirische evidentie zo groot wordt dat 
niemand er nog omheen kan. In beide gevallen zijn zeer fundamen-
tele bijsturingen nodig in de werking van onze welvaartsstaten.”*

Mensen in armoede zoeken ondertussen zelf naar oplossingen.  Om 
te overleven moeten  ze af en toe creatief met regels omgaan, wat 
dan weer het etiket  ‘liegen, bedriegen en frauderen’ oplevert.

Onze democratie blaast warm en koud tegelijk. De basis voor een 
warme samenleving is verankerd in artikel 23 van de grondwet: ‘Ie-
der heeft het recht een menswaardig leven te leiden’. Dit beginsel is 
de hoeksteen van een samenleving die sociale uitsluiting en armoede 
wil bannen. Door dik en dun zoek ik houvast in deze teksten. Ze 
weerspiegelen een politieke wil, ze werden gestemd door een meer-
derheid. Ze zijn bedoeld om door te werken in andere wetten. 

Als het een prioriteit van de samenleving is om sociale uitsluiting en 
armoede te bestrijden dan zijn mensen die onvoldoende middelen 
hebben geen fraudeurs maar bevoorrechte partners. Zij verzetten 
zich tegen het geweld van de grote armoede en nodigen  ons uit ons 
te engageren in hun kielzog.

Niemand aan de kant laten, zo afficheert onze samenleving zich, 
maar als het concreet wordt laten we de schouders hangen, dan schui-
ven we de schuld in de schoenen van de armsten zelf. We verdenken 
hen van fraude en versterken de controles, hun solidariteit wordt af-
gestraft. “Waarom kom je zelf in de problemen wanneer je solidair 
bent?“ Deze vraag hoorden we op de 17 oktober-herdenking in de 
getuigenis van een man die onderdak gaf aan mensen die illegaal in 
het land zijn.

Een ketting is zo sterk als de zwakste schakel. De kracht van een 
samenleving wordt gemeten op de plaats die voorzien is voor de 
meest kwetsbaren. Ook letterlijk, want huisvesting blijft een toren-
hoog knelpunt dat op verschillende sporen tegelijk moet aangepakt 
worden.  Het Team Vlaams Bouwmeester denkt mee, zoals u verder 
in dit nummer kan lezen.

Aan ons, burgers van een democratie, om te bouwen aan een war-
me samenleving die iedereen respecteert en niemand achterlaat. 
Onze politieke vertegenwoordigers sporen we aan om er de krijtlij-
nen voor uit te zetten.

Georges de Kerchove
Nationaal Team
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Verantwoordelijk uitgever:
Marijke Decuypere 
Victor Jacobslaan 12
1040 Brussel
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Voor giften van 40 euro of meer per jaar  
ontvangt u een fiscaal attest.
IBAN: BE89 0000 7453 3685 
BIC: BPOTBEB1

U kan ATD Vierde Wereld 
ook opnemen in uw testament. 
Bij een duolegaat gaat een deel van 
uw bezit naar uw erfgenamen en een 
ander deel naar ATD Vierde Wereld. 
De successierechten zijn dan lager 
en worden betaald door 
ATD Vierde Wereld.

*Bea Cantillon, directeur van het Centrum voor Sociaal Beleid Herman 
Deleeck  (Universiteit Antwerpen), in De Morgen van 13 oktober 2017
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JONGENSDROOM
Ondanks alle genderdiscussies blijft voetballer worden een 
veelgekoesterde jongensdroom. Zo ook voor Christof. Een 
eerste stap om deze droom waar te maken, is je als kind aan-
sluiten bij een voetbalclub. Maar voor Christof en zijn ouders 
is dat niet vanzelfsprekend. 

Christof is met zijn 12 jaar best al een stoere kerel. Zijn leef-
tijdsgenoten weten het: je kunt hem maar beter als vriend 
hebben. Maar als het je lukt om door zijn harde pantser heen 
te breken, stoot je op pijn, verdriet en angst. 

Samen met zijn ouders zoeken we uit bij welke club hij kan 
aansluiten. We slagen erin de financiële drempel die het 
lidgeld en de aankoop van de uitrusting vormen, weg te wer-
ken. Niets staat de droom van Christof nog in de weg.

Door werkomstandigheden lukt het de ouders niet hun zoon 
naar de training te brengen. Na overleg besluiten we dat ik 
hem de eerste keren zal brengen. We kiezen voor het open-
baar vervoer omdat Christof geen fiets heeft en zelf later ook 
met de bus zal moeten gaan. 

Het wordt al meteen spannend op de bus. Stoere Christof 
vraagt mij uitdrukkelijk naast hem te komen zitten. Voort-
durend krijg ik volgende opmerking: “Die kijkt naar mij”. Hij 
ervaart de blik als vernederend, afkeurend. 

De bus heeft wat vertraging en daardoor komen we iets te 
laat aan op de training. De andere spelers staan al op het 
veld. Christof kleedt zich vlug om. Nu moeten we alleen nog 
de laatste hindernis nemen: samen naar het veld stappen. 
“Nee, ik ga toch niet. Ze zullen me uitlachen, ik kan maar be-
ter terug naar huis gaan.“ Het vraagt heel wat overredings-
kracht van mijn kant om Christof toch op het veld te krijgen. 
Hij vraagt me een tijd te blijven kijken zodat hij zich veilig 
weet en nog altijd kan terugkeren. 

Ik wou dat ik nu kon schrijven dat Christof nog altijd voetbalt, 
al was het in 4de provinciale. Minderwaardigheidsgevoelens 
en het zich niet aanvaard voelen scoorden. De mooie jon-
gensdroom moest veilig opgeborgen worden. 

Marijke Decuypere

Foto: pexels.com 
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ARMOEDE METEN 
WAAROM? HOE? 

MET WIE?
DE STRIJD TEGEN ARMOEDE OP DE INTERNATIONALE AGENDA 

 
‘BEËINDIG ARMOEDE OVERAL EN IN AL HAAR VORMEN’. DAT IS DE EERSTE VAN DE 17 DUURZAME 
ONTWIKKELINGSDOELEN VAN DE VERENIGDE NATIES, IN 2015 DOOR 193 LANDEN ONDERTEKEND. 

MEDE DOOR DE INSPANNINGEN VAN ATD VIERDE WERELD WERD IN DE DOELSTELLINGEN  
OPGENOMEN DAT ZE GEREALISEERD MOETEN WORDEN VOOR ALLE NATIES EN VOOR ALLE  

MENSEN, ZODAT NIEMAND AAN DE KANT BLIJFT STAAN (‘TO LEAVE NO ONE BEHIND’). 

Maar wie is arm?  
Meten met de Europese maat
Kan je de huur of de dagdagelijkse rekeningen niet betalen? 
Zet je de verwarming geregeld af? Is het een ramp als je een 
onverwachte rekening krijgt? Kan je onmogelijk een week 
per jaar vakantie buitenshuis nemen? Als vier elementen uit 
een lijstje van negen voor jou van toepassing zijn, dan ben 
je waarschijnlijk arm. Je mist op materieel vlak dingen die in 
onze samenleving de basis vormen voor een behoorlijk leven. 
Daarop steunt de Europese armoede-indicator. Ook het ge-
zinsinkomen en of gezinsleden al dan niet een job hebben 
wordt in rekening gebracht om de kans op armoede en soci-
ale uitsluiting te bepalen.
Op basis van inkomen schommelen de armoedecijfers in Bel-
gië al jaren rond 15%. Worden ook de werksituatie en de 
materiële elementen meegenomen dan heeft bijna 21% van 
de Belgische bevolking te maken met armoede en sociale uit-
sluiting.*

Deze cijfers steunen op veel onderzoek en  berekeningen. 
Maar is armoede alleen een kwestie van inkomen, werk 
en materiële levensomstandigheden? 

Wat betekent het bijvoorbeeld te moeten leven aan de rand 
van de maatschappij en geen politieke macht te hebben? Of 
voortdurend op vooroordelen te botsen? Dat zijn dingen die 
een grote invloed hebben op iemands leven en die in de hui-
dige indicatoren niet meegenomen worden. 

Samen met de universiteit van Oxford 
en met mensen in armoede
In de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Na-
ties staat het uitroeien van  armoede in al haar vormen op 
nummer één. Maar wie beslist wat de verschillende vormen 
en dimensies van armoede zijn? En hoe meet je die dan?

ATD Vierde Wereld voert hierover samen met de universiteit 
van Oxford een internationaal onderzoek.  Mensen in armoe-
de werken mee als mede-onderzoekers. Dat gebeurt door 
‘Kruising van Kennis’, een methode die ATD Vierde Wereld 
twintig jaar geleden ontwikkelde samen met universitaire en 
professionele instellingen en waarbij universitairen, beroeps-
mensen die te maken hebben met mensen in armoede, en 
mensen die armoede ervaren, samen kennis opbouwen.
Bangladesh, Tanzania, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk 
zijn de landen in de kern van het onderzoek. De Verenigde 
Staten en Bolivië doen mee op een kleinere schaal.
In juni 2019 zal het project afgerond zijn. Dat zal uitmonden 
in een reeks dimensies van armoede en voorstellen om deze 
dimensies te meten. We hopen dat er daarna statistici aan 
het werk gezet worden om nieuwe indicatoren in elkaar te 
steken en dat de nieuwe inzichten de strijd tegen de armoe-
de efficiënter zullen maken. 

Marianne de Laat

* www.armoedebestrijding.be

Xavier Godinot begeleidt het  
onderzoek voor ATD Vierde Wereld 
“Stel dat we kunnen bewijzen dat in alle landen 
schaamte een dimensie is van armoede, dan moeten 
we zoeken hoe we dat kunnen meten. Belangrijk is 
dat het beleid er rekening mee houdt dat schaamte 
een factor is die het vermogen van mensen om iets te 
ondernemen uitholt. En dan is de vraag: hoe kan deze 
schaamte verminderd worden? Door nieuwe dimen-
sies bloot te leggen wordt nieuwe ruimte gemaakt 
voor de strijd tegen de armoede.”
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BEGEESTERAARS NODIG?  
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De jongeren van Djynamo Vlaanderen De jongeren lezen een brief voor aan Joseph Wresinski 

JONGEREN  
SCHRIJVEN EEN 

VERJAARDAGSBRIEF  
AAN DE 100-JARIGE  
JOSEPH WRESINSKI.

DJYNAMO, DE 
JONGERENBEWEGING  

VAN ATD VIERDE WERELD, 
VERENIGT JONGEREN UIT HEEL 
VLAANDEREN. IN MAART 2017 
 GINGEN ZE SAMEN OP WEG 
MET THEATERMAKER  THOMAS 

JANSSENS EN SINDSDIEN 
KWAMEN ZE  MAANDELIJKS 

SAMEN. VANUIT HUN VERHALEN 
EN ERVARINGEN, HUN VRAGEN 

EN CREATIEVE IDEEËN,  
SCHREVEN ZE EEN 

 VERJAARDAGSBRIEF AAN 
DE 100-JARIGE JOSEPH 

 WRESINSKI,  OPRICHTER VAN DE 
INTERNATIONALE  BEWEGING ATD 
VIERDE WERELD. OP  17  OKTOBER 
2017, OP DE NATIONALE  VIERING 
VAN DE WERELDDAG VAN VERZET 

TEGEN EXTREME ARMOEDE IN 
BRUSSEL, LAZEN DE  

JONGEREN DEZE BRIEF MET  
VEEL OVERTUIGING  

VOOR. 

Beste Père Joseph, 

ATD Vierde Wereld bestaat nu 60 jaar. Mocht u nog ge-

leefd hebben, u was nu 100 jaar. Al een kleine 30 jaar zet-

ten wij de strijd zonder u voo
rt. (…) U bent een symbool 

voor veel mensen. U hebt individuen
 bij elkaar gebracht 

en zette hen in beweging. (...) Hoe zet je van
daag mensen 

in beweging? Dat is de vraag
 waar u ons mee op pad 

heeft gestuurd, toch? 
Wij geloven door naar bu

iten te 

komen. Door mensen echt te leren ken
nen. Door compli-

menten te geven. Door bij jezelf te beginn
en en dat uit 

te stralen naar anderen
. 

 
We hebben misschien opnieuw begeesteraars nodig? 

Voortrekkers die zich o
nvoorwaardelijk inzetten voor d

e 

kwetsbaren onder ons. We zijn nog niet veel mensen te-

gengekomen die dat konden. Glenn had een mooi voor-

beeld: zijn leerkracht/op
voeder op internaat. Die had hem 

het penseel gegeven en 
aan het schilderen gezet

. En toen 

hij de school verliet kre
eg hij de wijze raad: zet uw idee 

verder! Misschien moeten we zelf proberen iemands be-

geesteraar te zijn?!

Verzet is een mooi woord. (...) Het draagt de
 betekenis 

van verandering in zich:
 iets verzetten - iets o

mzetten, 

iets veranderen van plaa
ts. Ik denk dat we nooit dezelfde 

fout mogen maken als zij die ons klein
 houden: wanneer 

we spreken over verzet, mogen we nooit ‘tegen’ iets 

denken. We strijden VOOR iets. (…) We dromen vaak van 

ludieke acties. Onmogelijke ingrepen in de da
gelijkse dingen 

om ons heen. Om de mensen wakker te schudden, een
 

hart onder de riem te steken, oogkleppen a
f te nemen.

Beste Père Joseph, we zijn u niet vergeten. J
onge gene-

raties blijven uw strijd verder voeren. 

Oh ja en by the way: ne gelukkige, eh!

Enkele gedachten uit deze boeiende brief:

De volledige brief is te vinden op onze website via 
http://www.atd-vierdewereld.be/We-hebben-misschien-opnieuw- begeesteraars-nodig.html
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WERELDDAG VAN 
VERZET TEGEN EXTREME 

ARMOEDE 2017 
IN BEELDEN

 BRUSSEL: ‘Verzet uit onverwachte hoek?!’: standen 
en workshops door alle partnerorganisaties 

(foto: Chrystelle Herschdorfer)

 BRUSSEL: Optreden door de jongeren 
van Betonne Jeugd (foto:  Victoria Lepolain)  BRUGGE: In de namiddag volgt een 

panelgesprek in het Stadhuis

 BRUGGE: De groep van Brugge spreekt 
markt bezoekers aan over het recht op gezondheid
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 OOSTENDE: 6 koren kwamen samen in Oostende en 
zongen samen voor waardigheid

 OUDENAARDE: Oudenaarde: De Oudenaaristen 
maakten een picknickdeken XXXL waar plaats was voor 

iedereen op ‘etinge in‘t ges’

 WILLEBROEK:  Wandeling langs verschillende lokale 
organisaties op ‘Wel(le)zijn Willebroek’

 HASSELT: wake en getuigenissen in het Volkstehuis

 PARIJS: 30.000 mensen verzamelden in Parijs 
 waaronder een delegatie vanuit België

 OUAGADOUGOU, BURKINA FASO: De festiviteiten 
rond 17 oktober duurden 3 dagen lang in Burkina Faso 

met onder meer een filmvertoning, 
debatten en optredens
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VERZET UIT 
ONVERWACHTE HOEK?! 

Wat valt er na vele jaren en onnoemelijk veel inspan-
ningen te vertellen op een dag als 17 oktober, 30 jaar 
na de inhuldiging van een bijzondere gedenksteen? 
Steunend op interviews en bijdragen van een twintigtal 
mensen, kwamen er letterlijk stemmen op uit de zaal. 
Ze verwoordden de verontwaardiging, vindingrijkheid 
en volharding van zoveel mensen en tonen onverwach-
te doorbraken en reële vooruitgang voor mensen in ar-
moede en in de hele samenleving. Ze moedigen ons aan 
om verder tegen de stroom in te varen. Hieronder enkele 
elementen uit de getuigenissen.

Mieke – Op allerlei plekken waar je gratis kunt eten enz. hoor 
ik dat mensen niet meer willen behandeld worden als kleine 
kinderen; altijd moeten vragen, dankbaar zijn en zwijgen. Bij 
verenigingen is dat anders. Daar proberen ze samen te denken 
en oplossingen te zoeken. Ik mag ook lesgeven aan studenten.

André  – We horen nog te vaak uitspraken waaruit de onwe-
tendheid over het leven van mensen in armoede blijkt. Zulke 
vooroordelen moeten we resoluut tegenspreken en integen-
deel ontmoetingen voorstellen die iemands kijk kunnen ver-
anderen.

Jürgen – Ik zet me al 15 jaar in voor dakloze mensen in mijn 
stad en in heel België. Ik bood enkelen mijn woning aan en dat 
lukte zeer goed. Enkel ben ik hierdoor zelf op straat geraakt. 
Waarom kom je zelf in de problemen wanneer je solidair bent? 

Pascal – Ik heb lang geleefd volgens wat er van mij verwacht 
werd. Tot ik tot het besef kwam: wat WIL ik zelf nu eigenlijk? 
En dat is wat ik ga doen.

Julie en Thomas – Er wordt te weinig gepraat over jongeren 
die zich inzetten, over alle inspanningen die jonge ouders doen 
om hun moeilijkheden te boven te komen… Het is belangrijk 
om te zeggen dat iedereen bekwaam is. Dat er geen misluk-
kelingen zijn.

Anne-Marie – Wat voor mij veel veranderd heeft is het feit 
van samen te komen met anderen. Je gaat dan beseffen: er 
zijn nog anderen in dezelfde omstandigheden; die miserie, dat 
heb ik niet aan mezelf te danken. Je leert bij. Je leert opkomen 
voor jezelf en anderen. 

Isabelle – Toen ik vroeger OCMW-raadslid was, spraken we 
over een gezin en de andere raadsleden merkten op: “alé, kan 
dat gezin dat nu niet betalen!” Ik antwoordde dat hun ge-
zinsinkomen laag was en ik toonde aan wat dit betekende. 
Het werd muisstil.

François – Wat er volgens mij op het spel staat is dat wij, als 
sociaal werkers, in staat moeten zijn om de mensen te onder-
steunen in hun eigen projecten en om recht te doen aan alles 
wat ze ons leren en ons aanbrengen.

Bees – De petitie tegen de buurvrouw ging uiteindelijk niet 
door en iemand zei me: “eigenlijk is het een geruststelling 
dat er mensen zijn zoals jullie die opkomen voor wie alleen en 
zwak staat. Dat is een garantie voor ons allemaal.”

Carine, Reymonde en Cédric – Met ouder worden, heb ik de 
strijd van mijn ouders begrepen en wou ik die verder zetten. 
Misschien is het een utopie, maar ik zou willen dat iedereen 
dezelfde kansen krijgt. 

André – De situatie van de vluchtelingen,… Ik zou de wereld 
willen oproepen: doe daar iets aan! Maar waar kan ik over 
zoiets meepraten? Vroeger schreef ik ook wel eens een brief 
naar een politieker. Tegenwoordig gebruik ik meer Twitter. Wat 
ik er eigenlijk mee wil bereiken is dialoog. 

Koor –  ‘Zo kwe zo’: Elke mens is een mens.

Vanessa Joos

OP DINSDAG 17 OKTOBER 2017 KWAMEN WE MET MEER DAN 700 MENSEN SAMEN IN 
THEATERZAAL SAINT-MICHEL IN BRUSSEL: MENSEN UIT ALLE LAGEN VAN DE SAMENLEVING, 

VAN VERSCHILLENDE ORGANISATIES, VANUIT BRUSSEL, OOSTENDE, CHARLEROI, LUIK, 
RONSE EN TAL VAN ANDERE PLAATSEN.

Mieke in theaterzaal Saint-Michel te Brussel 
(foto: Victoria Lepolain) 



“Vroeger kon mijn dochter zich niet concentreren. Sinds ze 
meespeelt in het orkest, lukt dat veel beter. En nu ze in het 
4de leerjaar zit, speelt ze echt goed. Al is cello toch geen 
gemakkelijk instrument.” De school is gelegen in een achter-
gestelde wijk. Het project ‘orkest op school’ slaat goed aan en 
beroert de hele wijk. In het derde leerjaar kiezen de kinderen 
een instrument. Drie jaar lang krijgen ze twee keer per week 
muziekles: de ene keer om hun klarinet, saxofoon, trompet 
of ander instrument onder de knie te krijgen, de andere keer 
leren ze samenspelen.

François Le Gall, muziekleraar, orkestleider, en oud- volontair 
van ATD Vierde Wereld bedacht het project: “In deze wijk 
waar velen het moeilijk hebben, maken we van de klas een 
orkest. De kinderen weten zich serieus genomen en ze heb-
ben een mooi muziekinstrument dat ze drie jaar mogen 
bijhouden. Ze zijn echt trots.” Het schoolpersoneel is erg 
gemotiveerd. Yannick, de directrice, volgt nu vioolles in de 
muziekschool van Gardanne. Géraldine, een onderwijze-
res, heeft soms wat last met haar saxofoon. “Dan zien de 
 leerlingen dat niet alles gemakkelijk is voor de juf. Maar ik 
hou vol en dat motiveert hen om zich ook in te spannen.”

Haar collega uit het 5de leerjaar bevestigt: “Een van mijn 
leerlingen speelt al drie jaar klarinet terwijl ik nog maar be-
gin. Ik aanvaard dat hij sterker is. En hij aanvaardt beter dat 
ik hem andere dingen bijbreng. Dat verandert de relatie.” 
De groepsgeest zonder competitiedwang en het plezier om 
 samen iets te bereiken zorgen voor respect en solidariteit 
tussen de kinderen. Voor de campagne 2017 wil ATD Vier-
de Wereld kinderen en volwassenen uit alle milieus laten sa-
menspelen in schoolorkesten: samen tegen uitsluiting.  De 
stad  Gardanne is partner. Ook in Saint-Brieuc in Bretagne 
loopt dit project. In april kregen de kinderen de kans om sa-
men te spelen met beroepsmusici zoals de Argentijnse pianist 

Miguel Angel  Estrella, stichter van de gemeenschap Musique 
Espérance, en het Quatuor pour la Paix. Velen vroegen een 
handtekening, op hun partituur of zelfs op hun arm. Miguel 
Angel Estrella vertelde achteraf: “Ik kreeg kippenvel toen ik 
hen hoorde spelen, ik voelde hoe ze speelden vanuit hun hart 
en vanuit hun buik.”

Enkele jaren geleden nog probeerden heel wat ouders hun 
kinderen in te schrijven in zogeheten ‘betere’ scholen in het 
centrum van de stad. Nu verkiezen velen de ‘school waar ze 
muziek maken’.

Opgetekend door François Phliponeau – Oorspronkelijke 
 titel: Des orchestres à l’école pour réussir ensemble
Vertaling en bewerking : Jacques Vanderstappen en M.T. 
Poppe

François Le Gall en zijn leerlingen in Gardanne 
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ONZE KLAS 
IS EEN ORKEST

1001 verhalen als bron van inspiratie
In het kader van de campagne ‘Stop Armoede. Samen 
voor Waardigheid.’ verzamelt ATD Vierde Wereld 1.001 
verhalen die tonen dat we armoede kunnen overwinnen, 
als we samenwerken. Vandaag is er een overvloed aan 
slecht nieuws. Mensen voelen zich machteloos en ont-
moedigd. Met deze (succes)verhalen met als thema `Ar-
moede is niet fataal´, willen hier tegengewicht aan bieden. 

Op de website www.atd-vierdewereld.be/-1001- 
verhalen-van-samenwerking-en-verandering’ zijn 
verschillende Nederlandstalige verhalen uit binnen- en 
buitenland terug te vinden. Engelstalige verhalen zijn te-
rug te vinden via https://storiesofchange.atd-fourth-
world.org/ en Franstalige verhalen via https://1001his-
toires.atd-quartmonde.org/ 

IN EEN SCHOOL IN GARDANNE, EEN STADJE TUSSEN AIX-EN-PROVENCE EN MARSEILLE, 
SPELEN LEERLINGEN GEDURENDE DRIE JAAR SAMEN MUZIEK.



HUISVESTING VOOR EEN 
‘WARME SAMEN LEVING’: TEAM VLAAMS 

BOUWMEESTER STREEFT NAAR GOED 
WONEN VOOR IEDEREEN

    EEN GOEDE EN BETAALBARE HUURWONING VINDEN IS VOOR GEZINNEN IN ARMOEDE EEN 
WARE NACHTMERRIE. ER ZIJN TE WEINIG SOCIALE WONINGEN. HET WOONBELEID MOET ECHTER 

OP VERSCHILLENDE SPOREN TEGELIJK AANGEPAKT WORDEN. OOK IN HET TEAM VAN DE VLAAMSE 
BOUWMEESTER WORDT DAAROVER NAGEDACHT. ANNE MALLIET HOUDT EEN PLEIDOOI VOOR WAT 

ZE DE TWEEDE BESTE OPLOSSING NOEMT.

Een goede tweede keuze:  
steun voor wooncoöperaties
Zorg dat de middelen van de woonbonus kunnen gaan naar burgeri-
nitiatieven die betaalbare, collectieve huurwoningen realiseren. Zorg 
ervoor dat iemand die aandelen koopt van een wooncoöperatie fiscaal 
dezelfde voordelen geniet als iemand die bij de bank zijn hypothe-
cair krediet aflost. Op die manier kunnen de middelen gaan naar een 
betaal baar huuraanbod en dienen ze én de middenklasse én wie het 
echt nodig heeft. De maatschappelijke onrechtvaardigheid dat alleen 
de huurwoning niet, maar de private en de sociale woning wél van 
overheidswege worden gesubsidieerd, zou daarmee weggewerkt zijn.

Professionele beheerders van  huurwoningen 
en maatschappelijke meerwaarde
Veel woningbouwcoöperaties in Europa ontstonden tijdens en na 
beide wereldoorlogen. Ons land trok echter de kaart van de individu-
ele woningbouw en het woningbezit. Huisje-tuintje, dat werd gesti-
muleerd. De huurmarkt is niet goed uitgebouwd. Onze buurlanden 
hebben iets wat wij alleen in de sociale huisvesting hebben: profes-
sionele bouwers en beheerders van huurwoningen. Nu ons individu-
eel woonmodel ruimtelijk op zijn grenzen botst, moet hier het roer 
om en hebben we nood aan betaalbare, collectieve huurwoningen 
in steden en kernen van gemeenten. Dit zou niet alleen een manier 
zijn om een betaalbaar woonaanbod te realiseren, maar tegelijk ook 
leiden tot minder ruimtebeslag. En bedenk dat de vele singles, de 
jobhoppende ‘young potentials’ en de vele ouderen geen boodschap 
meer hebben aan een huis. De ‘grondgebonden woning’ is een mo-
lensteen om hun nek. De leeftijdsmix in die appartementsgebouwen 
is dus gegarandeerd.

En de coöperatieve gedachte kan ook staan voor sociale inclusie. In 
Zürich bijvoorbeeld wonen in de coöperaties tot 5% huurders die een 
toelage ontvangen, onzichtbaar gemengd tussen de andere bewo-
ners. In ons land vertelt iemands adres je dat zij/hij een sociale huur-
der is. Dit lijkt niet meteen een troef voor een ‘warme samenleving’. 
Een duurzame, kwaliteitsvolle en betaalbare woonomgeving is dat 
wel. 

Anne Malliet
Projectverantwoordelijke, Team Vlaams Bouwmeester

Zonder domicilie op zoek naar 
een job, dat is knap lastig. Huis-
vesting is primordiaal in de strijd 
tegen armoede.
De overheid zit niet stil op dat vlak, maar ze slaagt 
er niet in de aantallen woningen op te drijven en de 
lange wachttijden voor een sociale woning in te kor-
ten. Een beleid om wie beter is gaan verdienen uit 
zijn sociale woning te drijven, zal het probleem van 
het grote tekort aan sociale woningen ook niet noe-
menswaardig oplossen. En dat sociale huisvestings-
maatschappijen streven naar wat sociale mix is toch 
ook te verdedigen, of niet?

Het zijn vooral de eigenaars van 
een woning die door de overheid 
financieel gesteund worden. Dat 
geld zou beter gaan naar sociale 
huisvesting maar is dat politiek 
haalbaar? 
Waar de middelen nu naar de middenklasse gaan, 
zouden ze dan veel meer gaan naar de sociaal zwak-
sten. De middenklasse heeft die misschien minder no-
dig, maar velen kunnen die steun goed gebruiken, al 
is een woonbonus voor een tweede woning natuurlijk 
een brug te ver. Stel dat men de politieke moed zou 
hebben de woonbonus af te schaffen, dan lijkt een 
afstraffing bij de volgende verkiezingen verzekerd.

 17 oktober 2016 in Ronse: ATD-leden bouwen 
hun droomhuis (foto door samenlevingsopbouw)
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VERZENDKOSTEN Alle prijzen zijn excl. verzendkosten:
1 tot 6 kaarten > 1,70 euro
7 tot 20 kaarten > 2,50 euro
21 tot 60 kaarten > 4,00 euro
61 tot 80 kaarten > 7,20 euro

ATD VIERDE WERELD BRENGT OOK DIT JAAR EEN NIEUWE REEKS WENSKAARTEN UIT!  
ALS JE DEZE WENSKAARTEN KOOPT, STEUN JE DE PROJECTEN EN ANDERE  

ACTIES DIE ATD VIERDE WERELD WERELDWIJD SAMEN MET MENSEN IN  
ARMOEDE ORGANISEERT.

1 KAART + 1 ENVELOPPE = 1 EURO. 
Je kan ook een mapje kopen met 10 verschillende kaarten van  

voorbijgaande jaren (Bestelcode: S). 1 Mapje kost € 5.
 
Je kan je bestelling telefonisch (02/647.92.25) of per email (contact@atd-vierdewereld.be) doorgeven.
Na ontvangst van de wenskaarten, kan je het bedrag overmaken aan ATD Vierde Wereld België vzw op 
rekeningnr. IBAN : BE89 00007453 3685 (BIC: BPOTBEB1) met vermelding “wenskaarten + je naam”.

WENSEN

4
6 
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KALENDER 
VOLKSUNIVERSITEIT VAN DE VIERDE WERELD
Zaterdag 9 december 2017
Zaterdag 10 februari 2018
Plaats van dialoog en vorming met mensen in armoede

LEDENDAG
Zaterdag 2 juni 2018

LEESBIJEENKOMSTEN
Raadpleeg daarvoor onze website.

INFORMATIE-ONTMOETING: De internationale Beweging  
ATD Vierde Wereld in België, wat is dat, wie zijn dat?
De beste manier om dat echt te weten te komen is ons ontmoeten. 
Maak een afspraak.

GEÏNTERESSEERD IN EEN VAN DEZE ACTIVITEITEN?
Informeren en aanmelden via het secretariaat: contact@atd-vierdewereld.be.
Actuele informatie: zie www.atd-vierdewereld.be

EEN DYNAMISCHE  
JOSEPH WRESINSKI CLIP  
ANNO 2017
YouTuber en video-activist Vincent Verzat maakte naar aanleiding van het drievoudige jubileumjaar van ATD Vierde 
 Wereld een verrassende en dynamische clip over Joseph Wresinski. Wil je graag meer weten over wie Joseph Wresinski 
was? En hoe de beweging ATD Vierde Wereld is ontstaan? Bekijk dan zeker deze video! Hij werd net op tijd voor 17 
oktober ondertiteld in het Nederlands. Ondertussen filmde Verzat rond 17 oktober in Parijs ook een clip over Kruising 
van Kennis. 

De dynamische clip over Joseph Wresinski met ondertitels:  
http://www.joseph-wresinski.org/nl/joseph-wresinski-youtuber-anno-2017/

Het Youtube-Kanaal van Vincent Verzat (Franstalig): https://www.youtube.com/user/elfuegoo

Vincent Verzat in de dynamische clip over Joseph Wresinski 


