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September. Joke gaat terug naar 
school. Als kleuterjuf. Vorig 
jaar deed ze ervaring op in 

vier verschillende scholen. Het was 
hard werken, maar ze weet onder-
tussen wel zeker dat deze job echt 
haar ding is. Nu samen met haar 
vriend nog een woning vinden. De 
toekomst ligt open. 

September. De parlementen 
die na de verkiezingen van 25 
mei de deuren openden voor 

nieuwe gekozenen gaan nu echt 
aan de slag. In de maanden voor 
de verkiezingen bracht ATD Vierde 
Wereld mensen uit verschillende 
Europese landen samen. Met de 
voorstellen uit dat intens overleg 
trekken we nu naar de Europese 
parlementsleden. In verschillende 
landen doen we dat.  Europa 
oefent veel invloed uit op ons da-
gelijks leven en maakt ook plannen 
die de armoede en uitsluiting kun-
nen bestrijden. Zo is er het Jonge-
rengarantieplan dat ernaar streeft 
om aan elke jongere die de school 
verlaat een job of stageplaats aan 
te bieden.  

Ook bij ons moet er nog veel 
gebeuren om zo’n jeugdga-

rantieplan te realiseren. Daarover 

Garantie op werk

leest u verder in dit nummer meer.

Jan volgde bijzonder beroepson-
derwijs. Over hem leest u verder 
in dit nummer meer. Door zijn 
motivatie en de steun van mensen 
in zijn omgeving kreeg hij een 
job. Dat was een overwinning. 
Hij werd onlangs afgedankt. Wat 
baat het als jongeren na een kort 
intermezzo op de werkvloer voor 
vele jaren in een uitzichtloze nut-
teloosheid geduwd worden? Bijna 
de helft van de werklozen in België 

zijn langdurig werklozen. Waarom 
aanvaarden we dit? 

In Frankrijk pleit ATD Vierde 
Wereld voor een pilootproject op 
lokale schaal.  Is het mogelijk om 
een ‘zone zonder werklozen’ te 
realiseren? Wat is daarvoor nodig? 
Een experiment om uit te leren hoe 
de maatschappij zich kan organi-
seren om het recht op werk waar te 
maken.

Herman Van Breen
nationaal afgevaardigde 

Uit pilootprojecten kunnen we leren wat er nodig is om iedereen een 
passende job aan te bieden. (Foto: ATD Vierde Wereld)
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Middelkerke 
Dinsdag 14 oktober 
Lokaal dienstencentrum De 
Stille Meers, Sluisvaartstraat 19.
“Arbeid en armoede”
19.00 u : tijdens een receptie 
stellen cursisten van het Sociaal 
Atelier hun werken tentoon;
20.00 u : poppentheater Pedro-
lino met “’t Is me zoo-tje”, een 
beestig poppenspel over armoe-
de en arbeid;
21.00 u. bar open, napraten.
Info: OCMW sociale dienst, 
Bea Verleyen, tel. 059/31 97 40, 
bea.verleyen@ocmwmiddel-
kerke.be

Ronse 
Woensdag 15 oktober 
09.00 u. tot 12.00 u. in de 
Peperstraat “Grondrechtendorp/ 
recht op wonen, op werk en op 
gezondheid”, afsluiten bij de 
Steen ‘Armoede, een blok aan 
ons been! (bibliotheek).
Info : Werkgroep Kansarmoede, 
Leen Vandenhaute, 055.316.791, 
leen.vandenhaute@devrolijke-
kring.be.

Willebroek
Donderdag 17 oktober
19.30 u. in het buurtlokaal 
Residentie Herselaar, Ringlaan: 
hulde brengen aan de slachtof-
fers van armoede en stilstaan bij 
de betekenis van 17 oktober.
Info: Miriam Meeusen, 
0496 54 79 27.
atdwillebroek@gmail.com

Lint 
Vrijdag 17 oktober 
20.00 u. in de polyva-
lente zaal van het WZC 
Zonnestraal, Oudstrij-
dersplein : film ‘Marina’, 
gebaseerd op het leven 
van Rocco Granata, met 
nagesprek, daarna tijd 
voor een praatje. 
Inkom: 1 €.
Info: OCMW Huis, 
03/460 18 60 of Josée 
Kleijn, 03/455 56 3

Brugge 
Zondag 19 oktober 
“Kansen en krachten - 
Brugge, de andere kant”
van 13.30 u. tot 17.30 
u. start in OCMW-dien-
stencentrum Van Volden, 
Dumeryplein 1 (Boeve-
riestraat) met hulde brengen aan 
de slachtoffers van armoede, 
daarna een wandeling met twee 
componenten : het historische 
en het huidige verhaal van de 
strijd tegen armoede.
Info : 17 oktober werkgroep en 
werkgroep “Brugge, de andere 
kant”, Jo Dhaenens, 
050 674234 of 0485 123737
jodhaenens@telenet.be

*Initiatieven waaraan ATD Vierde Wereldgroepen meewerken 

17 oktober 2014  
Werelddag van Verzet tegen Extreme Armoede

Niemand opgeven : samen nadenken, 

beslissen en strijden tegen armoede.

Meer activiteiten en info : 

www.atd-vierdewereld.be 

en 

www.17oktober.be
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Ik werk in een bouwbedrijf. Tijdens 
de economische crisis van 2008 
was het moeilijk voor scholen 
om stageplaatsen te vinden voor 
hun leerlingen uit het technisch 
onderwijs. Voor een jongere zoals 
Jan, uit het bijzonder beroepson-
derwijs, was solliciteren voor een 
stageplaats -waarvoor hij moest 
leren zelf de stappen te zetten- nog 
moeilijker. Hij was bij ons bedrijf 
langsgekomen maar niet aangeno-
men. Later, dank zij een leerkracht 
die met ons contact opnam, kon 
hij toch drie weken stage komen 
doen. Een eerste contact met de 
werkvloer is niet gemakkelijk. Hij 
mocht ook - omwille van vei-
ligheidsvoorschriften - niet alles 
doen. 
Die weken, maar ook de volgende 
jaren van zijn opleiding, werken 
we samen. Met enkele collega’s die 
zelf ook stage hebben gedaan als 
jonge arbeider, weten we wat het 
betekent om soms werk te doen dat 
niet relevant is voor je stage. Naast 
hem staan vraagt veel aandacht en 
energie; ik ben ‘s avonds dikwijls 
echt op. Maar hij is het waard. 

2011. Jan loopt het derde jaar stage 
bij ons. Hij staat nu drie dagen per 
week naast mij en werkt alsof zijn 
leven ervan afhangt. Hij kent de 
gewoonten van het bedrijf. Stil-
aan zijn ook anderen rondom hem 

gaan zien dat hij een goeie werk-
kracht is. Tot de productiechef toe, 
aan wie een collega zegde dat het 
een stommiteit zou zijn Jan niet 
aan te werven. In september krijgt 
hij een arbeidscontract. En fier dat 
hij is! Ook voor mij is het een van 
de mooiste dagen van mijn arbei-
dersstrijd. De weg was lang.

2013. Herstructurering.  Een 
berekening van de baas komt op 
tafel : hetzelfde werk kan gebeuren 
met een derde van de arbeiders 
minder. Dat zijn de cijfers. Van de 
onderhandelaars kennen er maar 
drie van de negen de gezichten, de 
namen, stukjes geschiedenis van 
de arbeiders. Mijn mening wordt 
gevraagd. Ik moet denken aan wat 
mijn beste vriend zei: “Als ik ie-
mand geen brood kan geven, mag 
ik hem het brood dat hij heeft ook 
niet afpakken”. Hij was het die mij 
als jonge arbeider de stiel leerde. 
We heb-
ben Jan en 
de andere 
ontslagen 
arbeiders 
opgewacht 
na het ondertekenen van hun ont-
slag. We zagen hun gezichten toen 
ze buitenkwamen. Iedereen was 
lamgeslagen. Ook wij. Nu beseffen 
we nog meer dat bij de onderhan-
delingen alles om geld draaide, 

zelfs voor de vakbond die financi-
eel het onderste uit de kan pro-
beerde te halen. Maar voor onze 
ontslagen collega’s was de ontslag-
premie niet het belangrijkste. Hun 

toekomst en die 
van hun gezin is 
gestolen. 
Jan zegt maar 
enkele woor-
den: “Hier aan-

vaardde iedereen mij zoals ik ben. 
Waar zal ik nog werk vinden? Jullie 
hadden veel geduld met mij.”
 
Ik voel me moedeloos en schuldig 
aan deze ontslagen, ook al heb ik 
er niet om gevraagd. Ik voel vooral 
dat de wereld op zijn kop staat : de 
wereld van de cijfers staat tegen-
over de wereld van de mensen, 
de genadeloze wereld tegenover 
die van de toekomst voor mensen. 
Waarom blijven we dit aanvaar-
den? 

Opgetekend door 
Herman Van Breen

Een goede werkkracht

“ Vandaag ben ik met Jan echt mijn geduld kwijtgeraakt. Een een-
voudige opdracht begrijpt hij nog niet. Dan zie ik dat hij begint tilt 
te slaan. Ben ik dan zo slecht bezig met hem? Als hij niet op mij kan 
rekenen heeft hij veel moeite. Maar ik moet ook op hem kunnen 
rekenen. Ik probeer dicht bij hem te staan als hij iets niet kan of 
verkeerd doet.  ‘Je bent niet dom. Hoor je dat? Je bent niet dom. En 
als ik kwaad ben dan is het omdat ik wil dat je je werk behoudt.’ Hij 
zegt: ‘Dat weet ik’. “    

“Nu Jan het werk in de vin-
gers begint te krijgen, staat 
hij waarschijnlijk als eerste op 
de ontslaglijst. Wat gebeurt 
er met Jan, met Gerard, een 
andere jongere die hier ook 
stage deed, en met zoveel 
anderen als zij? Hun handen 
vragen naar werk. Dit wordt 
ook mijn grootste mislukking.  
Ik kan een vloek niet onder-
drukken. 
En dan wil de regering jon-
geren activeren. Ze moeten 
aantonen dat ze op zoek gaan 
naar werk. Anders worden ze 
van de werkloosheid gesme-
ten. Als Jan na die jaren het 
beste van zichzelf gegeven 
te hebben wordt afgedankt, 
waar zal hij dan de moed 
halen?”

Ik voel vooral dat de wereld 
op zijn kop staat

De weg naar een job was lang voor Jan. Met de steun van mensen 
in zijn omgeving maakte hij het waar. Of hij ooit nog zo’n kan-
sen krijgt, vraagt hij zich nu af. Een collega vertelt. 
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Deze zomer, op 17 juli, ver-
scheen een lang verwachte 
resolutie van het Europees 

Parlement over de strijd tegen 
werkloosheid bij jongeren. 
“Met bijna 30 pct. van de jongeren 
met een armoederisico in de Euro-
pese Unie, is dit  essentieel om de 
valkuilen en zware gevolgen van 
sociale uitsluiting te vermijden”, 
schrijft  het Europees Jeugdforum, 
dat dit initiatief van het Europees 
Parlement ziet als een kans.  

daar kruipt heel veel tijd in. Maar 
als verenigingen als de onze die 
tijd niet nemen, worden de kwets-
baarste jongeren niet gehoord en 
blijft Europa de bal misslaan.” 

Naar Europa blijven toestappen

De bijdrage van de jongeren aan 
de Europese gestructureerde dia-
loog mondde ook uit in de voor-
stellen voor het nieuwe Europees 
Parlement, die de Europese Volks-
universiteit van de Vierde Wereld 
in maart uitwerkte en waar we de 
volgende maanden mee naar de 
nieuw verkozen Europarlementsle-
den stappen. 

Herman Van Breen

Werken aan werk met jongeren 

“ Eigenlijk heb ik schrik om te 
werken. Ik heb schrik iets verkeerd 
te doen, ik mis zelfvertrouwen, 
heb schrik aan te sluiten bij een 
groep die al aan het werk is. Ik 
maakte het al eens mee dat tijdens 
een stage met mij werd gelachen. 
Wanneer ik zorg voor mijn neefje, 
merk ik dat ik wèl kan zorgen voor 
kinderen. Als ik aan een zomer-
kamp voor kinderen zou kunnen 
deelnemen, zou ik duizend ideeën 
hebben voor activiteiten.”  
(Uit de bijdrage voor de Europese 
gestructureerde dialoog, februari 
2014) 

“Toen gevraagd werd in te gaan 
op wat anderen zegden, heb ik 
mijn beurt overgeslagen omdat ik 
hen niet kende. Ik was onder de 
indruk en durfde niet spreken. Als 
ik ze beter had gekend had ik wel 
gesproken.”  
(een jongere net na een forum over 
werkloosheid en discriminatie bij 
tewerkstelling.)

Een wereld van verschil
Damien Burguet vertegenwoordigt 
ATD Vierde Wereld bij het Euro-
pees Jeugdforum. Daar ontmoet 
hij vertegenwoordigers van jeugd-
verenigingen en jeugdafdelingen 
van politieke partijen, die vlot 
meerdere talen spreken, verschil-
lende diploma’s op zak hebben 
en zonder moeite reizen en hun 
denken delen op seminaries en 
conferenties. 
Maar het meest van zijn tijd gaat 
hij als volontair van ATD Vierde 
Wereld de baan op om samen met 
de jongeren het isolement van 
armoede en uitsluiting te door-
breken. Hij bezoekt hen thuis of 
brengt hen samen in een kleine 
groep. 

Op Europees vlak heeft men het 
over de NEET-jongeren  (Not in 
Education, Employment or Trai-
ning).  Jongeren dus die geen werk 
hebben en ook geen onderwijs of 
opleiding volgen. Damien: “Voor 
hen vraagt het Europees Jeugdfo-
rum extra aandacht en middelen.  
Maar zelfs in dat forum is het on-
danks alle goede wil niet eenvou-
dig om de stem en ervaring van de 
meest uitgesloten jongeren te laten 
horen en meetellen. Ook niet als 
het gaat over thema’s die hen heel 
specifiek betreffen. Zo namen we 
met zo’n 100 jongeren uit Frank-
rijk, Zwitserland, Groot-Brittannië, 
Polen en België gedurende meer 
dan een jaar deel aan een  brede 
bevraging van de Europese Unie 
(‘gestructureerde dialoog’) over hoe 
jongeren uit de werkloosheid kun-
nen geraken.  

Die bevraging gebeurde in ver-
schillende stappen en vroeg veel 
werk. Alleen al om met de jonge-
ren de vragen te begrijpen, ook al 
gingen die expliciet over hen en 
hun leven. Huisbezoeken, inter-
views, uitwisselen in kleinere en 
grotere groepen, synthesewerk: 

De stem van de meest uitgesloten jongeren laten meetellen vraagt veel 
voorbereiding (Foto: Annaelle Dupuis)



vierdewereldblad september 2014 5

De verkiezingen van 25 mei 
2014 gingen niet enkel 
over België en Vlaande-

ren. Ook het Europees Parlement 
werd vernieuwd. Europa heeft heel 
wat touwtjes in handen en heeft 
invloed op ons dagelijks leven. We 
willen aan de nieuwe Europese 
parlementsleden vragen om de 
armoedebestrijding hoog op de 
agenda te zetten.  Democratie, vre-
de en mensenrechten zijn funda-
mentele waarden van het Europees 
project.  Armoede ondermijnt deze 
waarden.
Wat vragen we aan de Europese 
parlementsleden? We verlangen 
naar een Europa zonder uitsluiting 
en armoede. Maar hoe bouw je 
daaraan?  Maandenlang hebben 
mensen uit verschillende Europese 
landen hierover nagedacht.  ATD 
Vierde Wereld bracht hen samen: 
mensen met ervaring van armoede, 
Europese beleidsmakers en advi-
seurs. De voorstellen zijn gebun-
deld en die overhandigen we nu 
aan de Europese parlementsleden 
die in ons land verkozen zijn. In 
de andere landen waar ATD Vierde 
Wereld actief is gebeurt dit ook.
Hoe pakken we dit aan in Vlaan-
deren? Eind september hebben 
militanten en medestanders die 
deelnamen aan de Europese Volks-
universiteit, een afspraak met een 
drietal parlementsleden. Op onze 
website vindt u  het manifest met 
de voorstellen: “Een Europa zonder 
uitsluiting en armoede uitdenken 
en opbouwen”. Hieronder alvast 
enkele thema’s. 

Mensen die niet bestaan
Heel wat mensen in Europa be-
staan juridisch niet: sommige mi-
granten, Roma, asielzoekers , maar 
ook mensen zonder vast adres die 
op straat of op campings wonen 
en die als illegalen zijn in eigen 
land. In de statistieken worden 
deze mensen niet meegeteld. Wie 

niet bestaat voor de wet heeft geen 
stemrecht. Maar ook alle aspecten 
van het leven zijn wankel: werk, 
gezondheidszorg, huisvesting.
Onze vraag aan de Europese Unie: 
dat iedereen die hier woont door 
de wet erkend wordt als persoon. 

Recht op onderwijs en 
basiskennis
Alle kinderen moeten kunnen leren 
en slagen op school en dezelfde 
toekomstkansen krijgen.

Zo is het nu  
 Al te vaak worden kinderen uit 
achtergestelde milieus al heel 
vroeg doorverwezen naar het 
bijzonder onder-
wijs. Voortijdig 
schoolverlaten 
komt vaak voor 
bij jongeren die 
in armoede leven. 
75 miljoen inwo-
ners in Europa 
hebben niet de 
basvaardigheden 
die nodig zijn om 
een zelfredzaam 
bestaan uit te 
bouwen in een 
moderne samen-
leving.

Wat Europa doet  
De strijd tegen 
voortijdig school-
verlaten is één 
van de grote doelstellingen van de 
Strategie 2020. De Europese Unie 
financiert projecten maar soms du-
ren die maar een jaar en dan is het 
gedaan. Nieuwe projecten moeten 
innoverend zijn om subsidies te 
krijgen. Maar tijd is ook belangrijk.  
Jarenlang op ‘dezelfde hamer blij-
ven kloppen’ levert resultaat op.

Er is meer nodig  
De school moet een werkelijke 

samenwerking tussen ouders,  
leraren en kinderen aanmoedigen. 
Om de dialoog met de ouders te 
kunnen waarmaken is er vorming 
nodig voor leraren.
En wie op school niet genoeg kon 
leren moet een tweede kans krij-
gen om basiskennis te verwerven.

Wij vragen dat de Europese Unie 
de lidstaten aanspoort om scholen 
uit te bouwen die aan iedereen de-
zelfde kansen en kwaliteit bieden.  
Scholen mogen de ongelijkheid 
niet versterken. Daarom zijn een te
vroege  oriëntering en een hiërar-
chie tussen studierichtingen uit den 
boze.

Europa kan beter

Met mensen uit verschillende Europese landen 
hebben we nagedacht over Europa.  Onze voorstel-
len overhandigen we nu aan de nieuwe Europese 
parlementsleden. Foto: Francois Phliponeau  

Degelijk werk: een recht of 
een voorrecht?
Degelijk werk is een fundamentele 
menselijke behoefte. Maar in het 
Europa van vandaag is dat een 
voorrecht geworden. Voor heel wat 
mensen is dit iets waar ze enkel 
van kunnen dromen.
“Brigitte had een arbeidsongeval. 
Omdat ze in het zwart werkte 
durfde de baas de hulpdiensten 
niet bellen. Ze is overleden. (…). 
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Mensen zonder papieren zitten in 
dezelfde situatie : om te overleven 
hebben ze geen andere keuze dan 
zwartwerk, de uitbuiting.”

Zo is het nu.   
Ofwel zijn ze langdurig werkloos, 
ofwel werken mensen in het zwart 
of met heel onzekere contracten. 
Ze worden nog kwetsbaarder dan 
ze al zijn en ze blijven steken in de 
marge van de sociale bescherming. 
Heel veel jongeren zijn werkloos. 
Ze voelen zich uitgesloten. Het is 
een grote uitdaging om hier iets 
aan te doen. Voor de jongeren die 
meest moeilijkheden ondervinden 
is werk een onbereikbare droom. 

Wat Europa doet  
De Europese Unie erkent deze 
uitdaging. In de Strategie 2020 is 
werkgelegenheid een kernpunt. 
De Jongerengarantie is een nieuwe 
strategie om jeugdwerkloosheid 
aan te pakken en garandeert dat 
iedere jongere onder de 25 binnen 
vier maanden na het verlaten van 
formeel onderwijs, of nadat hij of 
zij werkloos is geworden, een con-
creet en degelijk aanbod krijgt.
Dit aanbod moet neerkomen op 
een baan, leerlingplaats, stage, of 
voortgezette beroepsopleiding die 
aansluit bij de situatie en behoef-
ten van ieder individu.
Dit is een aanbeveling van de 
Europese Unie. De lidstaten en-
gageren zich om een plan uit te 
werken.

Er is meer nodig  
Deze bepalingen zijn niet bindend. 
Er is ook geen enkele garantie dat 
zij die er meest nood aan hebben 
als eersten in aanmerking komen.

Wij vragen 
De aanbeveling van de Jongeren-
garantie moeten omgezet worden 
in een bindende richtlijn voor de 
lidstaten.  De garantieplannen 
moeten in de eerste plaats gericht 
worden op de meest kwetsbare 
jongeren. 
Kwaliteitsvolle begeleiding is een 
sleutel voor een goed tewerkstel-
lingsbeleid. Een traject op maat 
voor elke persoon moet toelaten 
dat iedereen zich kan ontplooien.  
Nieuwe jobs moeten toelaten dat 
mensen zonder diploma of ge-
tuigschrift zich toch nuttig kunnen 
maken, dat ook zij die nu ver van 
de arbeidsmarkt staan toch erkend 
werk kunnen vinden. 
Hoe kunnen vaardigheden die 
mensen al doende verworven heb-
ben toch meegeteld worden? De  
Europese Unie kan hiervoor een 
erkenningsprocedure uitwerken.

WENSKAARTEN 2014-2015

 Vraag een folder aan (telefo-
nisch of via mail)
 
Of kijk op onze website.
 

Bedankt voor uw steun!
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Ik besliste de gok te wagen. Ik haalde Willy, zijn vrouw Dinie en hun vier 
kinderen op aan het station. De maatschappij geeft ze het etiket ‘asociaal 
gezin’.  Op ´t  Zwervel* kwamen ze  een week vakantie doorbrengen. Ik 
stelde hen de vraag of ze de rol van gastgezin wilden opnemen. “Jullie 
waren hier al eens op vakantie. Karel, Janeth en hun kinderen komen voor 
het eerst. Anneke is al vaker geweest maar ze heeft het momenteel moeilijk. 
Ik verwacht van jullie dat je het  nieuwe gezin wegwijs maakt op de boer-
derij en ervoor zorgt dat ze hun draai vinden.“ Zonder aarzelen antwoordde 
Dinie: “Ja, je kan op ons rekenen“.
Beelden van huisbezoeken flitsten door mijn hoofd.  Willy voerde steevast 
het hoge woord. Dinie schuchter en stil.  Ze durfde me dan nauwelijks aan 
te kijken. Toch reageerde niet Willy maar Dinie meteen positief op mijn 
vraag. Al vlug bleek dat ik het grote lot gewonnen had.  Dinie en Willy ont-
popten zich tot perfecte gastvrouw en gastheer. Hun engagement ging zelfs 
verder. Ze voelden haarscherp aan hoe moeilijk het leven voor Anneke was. 
“Hey, Anneke, kom eens kijken.“ Dinie nam Anneke mee. “ Stt, kijk nu 

eens  naar Cas.  Zie je nou hoe mooi hij met anderen  
kan spelen.“ Anneke had  weinig vertrouwen in haar 
opvoedingscapaciteiten. Ze geloofde ook niet echt 
meer in haar 8-jarige zoon. Ze was er rotsvast van 
overtuigd dat hij moeilijk was. Spelen met andere 
kinderen lukte niet en ontaardde steevast in een fikse 
ruzie. Dinie ontkrachtte dit. Anneke begon haar Cas 
anders te bekijken. In de loop van de vakantie kreeg 
Anneke nog andere ruggensteuntjes van Dinie. 
De vakantiegangers moesten zelf instaan voor hun 
maaltijden: aankopen doen en koken. We lieten het 
aan de groep over of ze samen wilden eten of enkel 
met hun gezin. Willy en Dinie stelden de anderen 
meteen voor samen te eten: goedkoper en je moest 

minder kokerellen. Terwijl we met ons allen bood-
schappen deden, stapten Dinie en Willy naar me toe : “Anneke heeft bijna 
geen geld. We spraken af dat wij het vlees aankopen en zij de groenten, 
aardappelen of pasta. Als ze groenten neemt uit de moestuin kost het haar 
niets. We willen toch dat ze wat geld heeft. Zo kan ze haar kinderen ook 
een ijsje gunnen. Daarom leggen we ons geld samen. Karel en Janeth doen 
mee. Jij ook?“.  
Willy vertelde me dat Dinie en hij in collectieve schuldbemiddeling zaten. 
Ook zij moesten het met een krap weekbudget rooien. Gelukkig schreef een 
hulpverlener een fonds aan zodat ze wat extra hadden voor deze vakantie. 
Het ging om 200 euro.  Op die manier wou de hulpverlener ervoor zorgen 
dat ze tijdens de vakantie niet steeds moesten rekenen, dat ze hun kinderen 
al eens op een ijsje konden trakteren. Dat gebeurde maar door dit extra 
waren Dinie en Willy ook in staat Anneke te steunen. Mij moet je niet meer 
wijsmaken dat Dinie en Willy asociaal zijn.

Marijke Decuypere

*’t Zwervel: vakantieboerderij en ontmoetingsplaats van ATD Vierde Wereld 

in Nederland. 

Perfecte

gastheren

Foto ATD Vierde Wereld
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Verantwoordelijk uitgever:
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Voor giften en lidmaatschap kunt 
u storten 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 
Fondsenwerving (VEF) en onderte-
kende haar ethische code. Op www.
atd-vierdewereld.be vindt u meer in-
formatie over hoe u ons (financieel) 
kunt steunen en/of lid kunt worden. 

Lid van de Internationale Bewe-
ging ATD Vierde Wereld, een 
niet-gouvernementele organisatie 
(NGO) voor armoedebestrijding. Ze 
is niet gebonden aan een geloofs-
overtuiging, levensbeschouwing of 
politieke stroming. Het belangrijkste 
doel is: de armoede bestrijden met 
de armsten zelf en vanuit hun erva-
ringen en kennis. De acties zijn ge-
richt op de eerbiediging van ieders 
waardigheid en  mensenrechten: een 
duurzame basis voor de uitroeiing 
van grote armoede.

KALENDER 
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STARTDAG
Zaterdag 13 september in Brussel.

17 OKTOBER – Werelddag van 
verzet tegen extreme armoede
Zie aankondiging binnen in dit 
nummer.

SHELTER voor MEDESTANDERS en 
SYMPATHISANTEN 
Onze deuren en telefoonlijnen 
staan open voor vragen, overleg, 
gesprek.
Elke eerste donderdag van de 
maand van 17u tot 20u. Breng zelf 
je picknick mee, wij zorgen voor 
soep. In het VierdeWereldhuis. Vol-
gende data: donderdag 2 oktober, 
donderdag 6 november, donderdag 
4 december. 

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. Dit kan op de eerste
donderdag van de maand van 16u 
tot 20u. 

Plaats: VierdeWereldhuis te Brus-
sel/Etterbeek. 
Data: donderdag 2 oktober, don-
derdag 6 november, donderdag 4 
december. Geïnteresseerd? Infor-
meren en aanmelden via het secre-
tariaat (voormiddag), telefonisch of 
via mail.

VOLKSUNIVERSITEIT VAN DE 
VIERDE WERELD
Plaats van dialoog en vorming met 
mensen in armoede. Op uitnodi-
ging. 
Dinsdag 11 november, namiddag, 
Brussel 

KRUISING VAN KENNIS
Vormingscyclus – drie zaterdagen 
(op uitnodiging)

ACTUELE INFORMATIE: zie www.
atd-vierdewereld.be

De nationale gezinsdag van ATD Vierde Wereld 
ging op zondag 29 juni door om en rond het Antwerpse Park Spoor Noord. Met veel anima-
tie, muziek, ontmoeting en boottochten was er een gevarieerd aanbod. Iedereen was vol lof 
over de organisatie. Een vierhonderdtal mensen uit het ganse land nam deel.
(Foto Marijke Bisschops)


