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Extreme armoede is verpletterend en onmenselijk. Dat
armoedebestrijding een kwestie is van rechten, en meer
bepaald van mensenrechten, wordt in toenemende
mate aanvaard. Maar helpt dat om armoede uit te roeien, om de kloof tussen rijk en arm te dichten? Zeker is
dat rechten een mens bevrijden van knellende liefdadigheid en afhankelijkheid. Ze zijn onmisbaar maar onvoldoende om de kloof te overwinnen die zich meer op het
niveau van ‘zijn’ dan van ‘hebben’ situeert.
Rechten zonder liefde verworden tot hulp die veel weg
heeft van een straf, waarbij de arme de schuldige is, verantwoordelijk voor zijn situatie. In het beste geval wordt
hij herleid tot een ongelukkige die moet geholpen worden, een slachtoffer dat ondersteund moet worden. Hij
loopt het risico om nog meer achterop te raken, want
armoede werkt op een mens in zoals geweld en veroorzaakt angst die het denken belet en het verstand blokkeert. Zijn rede en bewustzijn worden aangetast, op de
duur gelooft hij zelf dat hij niet in staat is om te denken.
Uitgave van de Beweging
ATD Vierde Wereld
Victor Jacobslaan 12
1040 Brussel
(02) 647 92 25 / 647 99 00
contact@atd-vierdewereld.be
www.atd-vierdewereld.be
facebook.com/ATDVla
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Bij een duolegaat gaat een deel van
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De successierechten zijn dan lager
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‘De kloof die ons gescheiden houdt is een belediging,
niet de armoede zelf’, aldus Martine Le Corre, militante
van ATD Vierde Wereld, op een symposium in Cerisy,
Frankrijk. Zolang we aarzelen om ons te laten inspireren door mensen in armoede zal die kloof blijven bestaan. In juni 2017 kwamen 80 mensen samen in het
internationaal cultureel centrum van Cerisy-la-Salle in
Normandië. Armoede doet ons anders nadenken over
de wereld, was het thema. Onderzoekers, deskundigen,
mensen met ervaring van armoede en kunstenaars uit
vijftien landen namen deel en toetsten hun kennis en
ervaring aan het gedachtegoed en levenswerk van Joseph Wresinski. Zes dagen lang luisterden ze naar elkaar
en gingen met elkaar in gesprek. Een overweldigende
kruising van kennis, waarvan we verder in dit nummer
een heel kleine echo brengen en voor meer doorverwijzen naar de website van de internationale beweging.
Samen denken neemt de angst weg. Kennis bevrijdt en
effent nieuwe wegen.
De campagne ‘Stop Armoede’ loopt al het hele jaar en
zal op 17 oktober 2017 een hoogtepunt bereiken. Ook
hier gaat het om banden smeden en samen leren. Onze
angst overwinnen om te winnen aan menselijkheid.
Georges de Kerchove
Nationaal team
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DROMEN VAN
EEN MOOIE TOEKOMST
‘Je bent jong en je wil wat’. Ik merk het duidelijk aan onze
kinderen. Nu ze bijna het volwassen leven binnenstappen,
dromen ze volop van een mooie toekomst: een leuke baan,
een eigen plek om te leven, …
Ook Stefan wil dat. Sinds zijn achttiende woont hij alleen op
een studio. Met de steun van het OCMW kan hij zijn studies
voor dierenverzorger beëindigen. Als hij zijn diploma haalt,
is hij van plan nog één jaar bij te studeren. Uiteraard niet
om zo nog een jaar langer zijn broek op de schoolbanken te
verslijten op de kap van het OCMW. Met het leefloon komt
hij trouwens amper rond. Maar met dit specialisatiejaar verhoogt hij aanzienlijk zijn arbeidskansen en zal zijn toekomst
er misschien beter uitzien. Het OCMW oordeelt negatief over
zijn vraag nog een jaar ondersteuning te krijgen. Genoeg gestudeerd vinden ze: hij moet aan het werk. Hoewel hij een
diploma heeft, vindt hij binnen zijn vakgebied geen werk. Na
een paar maanden kan hij een interne opleiding volgen binnen het OCMW om er als klusjesman te werken. Dat is niet
wat Stefan echt wil, maar veel keuze heeft hij niet.

die hij in zijn jeugd zag passeren. Eindelijk vrij. Het feit dat
hij nog geen woning heeft, baart hem niet zoveel zorgen.
Hij heeft goede hoop dat hij vlug wat zal vinden. Na een
jaar zwerven en daarbij af en toe overnachten bij vrienden,
is hij dit leven zat. ‘Ik wil dit niet langer! Deze winter wil
ik niet meer buiten doorbrengen,’ roept hij uit. Samen zoeken we een oplossing. Op de huurmarkt kan hij het vergeten
want hij heeft geen vaste baan. De enige mogelijkheid om
een dak boven zijn hoofd te hebben, is naar een opvangcentrum gaan. Opnieuw rekening houden met regels en in
groep leven. Dat is echt niet wat hij een jaar geleden wou. Na
bijna een maand zoeken, kan hij eindelijk in een opvanghuis
terecht. Als ik hem daar opzoek, ontdek ik dat hij niet de
enige jongere is, een derde van de mensen die er verblijven
zijn jongvolwassenen. Er woont zelfs een jong g
 ezinnetje met
een baby. Het grijpt me naar de keel. Hoe voelt het om hier je
volwassen leven te moeten starten?

Marijke Decuypere

Ook Grégory had mooie toekomstplannen. Nu hij 18 is, moet
hij niet langer verantwoording afleggen aan de vele opvoeders
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Onderzoekers, deskundigen, mensen met ervaring van armoede en kunstenaars uit 15 landen, wereldwijd

ARMOEDE DOET ONS
ANDERS NADENKEN
OVER DE WERELD
SYMPOSIUM CERISY-LA-SALLE, NORMANDIË – 6 TOT 13 JUNI 2017
Sprekers uit 15 landen keken door de lens van hun eigen vakgebied en ervaring naar het gedachtegoed van Joseph Wresinski en legden het naast dat van andere denkers uit de geschiedenis.
Op www.stoppauvreté.org of www.atd-fourthworld.org/stop-poverty kan u dit beluisteren (telkens in de
menubalk bovenaan kiezen voor ‘cerisy’).
Op www.joseph-wresinski.org kan u in een Nederlandstalige samenvatting lezen wat Joseph Wresinski verbindt met
Simone Weil en Hannah Arendt en wat voor Chen Yueguang
van het China Culture Institute herkenbaar is.
Hieronder vindt u de kern uit de bijdragen van Marie Jahrling,
Bonita Bennet en Dominique Lambert.

Het geheugen van ATD Vierde Wereld
Marie Jahrling vertelt hoe ze meer dan zestig jaar geleden met
haar ouders, broers en zusjes op de dool was in de regio rond
Parijs. Ook al had haar vader een job gevonden, een woning
vinden voor het gezin met zeven kinderen lukte niet. Ze kwamen terecht in het daklozenkamp van Noisy-le-Grand, eerst in
een tent, later in een iglo van golfplaten. Bij het vertellen van
haar verhaal wordt het haar even te machtig. Het stigma is
voor haar nog altijd voelbaar, hoe ze behandeld werden door
de maatschappij rondom hen. De kindersterfte was hoog,
maar pijnlijk en schrijnend was ook hoe kinderen brutaal werden weggehaald bij hun ouders. Bij een diefstal of een moord
in de wijde omgeving kwam de politie altijd eerst het kamp uitkammen. ‘Tot in mijn pubertijd’, zegt Marie, ’spookte de angst
door mijn hoofd dat het leger ons allen op een goede dag zou
komen neerschieten.’
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In dat kamp kwam Joseph Wresinski toe, en dit veranderde alles voor Marie en voor vele anderen. Vandaag is Marie Jahrling
lid van de ethische commissie van het Internationaal centrum
Joseph Wresinski in Baillet. Daar bevindt zich het archief van
ATD Vierde Wereld. ‘Baillet is de plaats die herinnert aan onze
geschiedenis, aan de weg die Joseph Wresinski aflegde, aan
zijn strijd. Het is een plaats van respect voor de armsten, het
bewijs van het bestaan van een volk van de Vierde Wereld.’

Museum District Six, een plaats
van herinnering in Zuid-Afrika
Het is een hele uitdaging om een museum in te richten als je
geen tastbare voorwerpen hebt. Bonita Bennett is directrice
van het Museum District Six in Kaapstad. In dit levendige district woonden vele ex-slaven, kooplui, havenwerkers en migranten. Na de apartheidswetten van 1948 werden meer en
meer mensen verdreven en in 1966 werd het een wijk voor
‘whites only’, enkel blanken. Bulldozers kwamen, huizen en
zelfs het stratenpatroon werden van de kaart geveegd. De
bewoners werden verspreid in townships ver buiten de stad.
Maar drie decennia lang bleef het ‘District Six’-gemeenschapsgevoel overeind omdat verhalen en tradities werden doorgegeven. Daarrond is het museum opgebouwd dat in 1994
open ging als eerste post-Apartheidsmuseum. Een belangrijke
symbolische plek, ook voor andere gemeenschappen elders
die hardhandig verdreven werden, tevens een plek die een rol
opneemt in het waarmaken van de herstelmaatregelen na het
apartheidstijdperk. Museum D6 wil een plaats van hoop zijn,
waar blijvend nagedacht wordt over burgerschap.
(vervolg op pagina 9)

30STE WERELDDAG
VAN VERZET TEGEN
EXTREME ARMOEDE
17 OKTOBER 2017
“Laten we met aandacht luisteren naar mensen die in
armoede leven. Laten we ons inzetten zodat mensenrechten gerespecteerd en verdedigd worden voor
iedereen.” – Ban Ki-Moon, 8e Secretaris-Generaal
Verenigde Naties, 17 oktober 2016

Aalst

van de slachtoffers van extreme armoede bij het E uropees
Parlement, Brussel (ter hoogte van Belliardstraat 77):
getuigenissen in Europese context.
Meer info: zie website

Gent

Zaterdag 14 oktober
“Gezondheidszorg is een basisrecht, geen luxe.”
Van 15:00 tot 17:00 op de Grote Markt. Kom en beleef
mee hoe we samen de deuren naar gezondheidszorg voor
iedereen kunnen openen. Hapje en drankje achteraf.
Meer info: Werkgroep Stop De Armoede, loes@vierde
wereldgroepaalst.be of WGStopdeArmoede@welzijn.net

Dinsdag 17 oktober
“Armoede kruip onder de huid: sluit armoede uit!”
Van 16:00 tot 18:00: Pop up tattooshops op verschillende
locaties in Gent (Zuid, Kalandeberg, Sint-Pietersstation,
Korenmarkt) voor een gratis ‘sluit armoede uit-tattoo’.
Om 19:00 bij de Gedenksteen op het Sint-Pietersplein: verhalen, muziek, herdenking met een gratis kom soep en brood.
Meer info: www.armoedebeleidgent.be

Brugge

Hasselt

Zaterdag 14 oktober
“Goed wonen is een basisrecht”
Van 13:30 tot 17:30 uur in de Conferentiezaal Stadhuis,
Burg. Panelgesprek (14:00); hulde aan de slachtoffers van
armoede en uitsluiting (16:00); receptie (16:30).
Meer info: Jo Dhaenens, 0485/12.37.37 of 050/67.81.21,
jodhaenens@telenet.be

Dinsdag 17 oktober
“Wake voor overleden dak- en thuislozen in en rond Hasselt”
19:30 aan het Volkstehuis, Kempische Kaai. Voordracht tekst
Père Joseph; wake; getuigenissen; kooroptreden; drankje.
Meer info: Marleen Hus, marleen.hus@skynet.be

Brussel – Sint-Michiel
Dinsdag 17 oktober
“Verzet uit onverwachte hoek?!:
Mensen in armoede en anderen weigeren armoede
en kiezen voor een solidaire wereld.”
Van 18:00 tot 21:30 in Theaterzaal Sint-Michiel,
Pater Eudore Devroyestraat 2, Etterbeek. Interactieve
standen en workshops; speeches, optredens en zang
op het groot p
 odium; een open buffet en bar.
Georganiseerd door ATD Vierde Wereld i.s.m. een 20
tal partners uit heel België.
Meer info: 2017.belg@atd-vierdewereld.be

Brussel - Europese Wijk
Dinsdag 17 oktober
“Armoede een halt toeroepen: werken aan een vredevolle
en inclusieve samenleving”
Van 17:30 tot 18:15: bijeenkomst aan gedenksteen ter ere

Leuven
Maandag 16 oktober
“Toegankelijke gezondheidszorg”
Van 19:00 (start om 19:30) tot 22:00 in het Wereldcafé,
Joris Helleputteplein 2. Interactieve avond rond het thema
toegankelijke gezondheidszorg; getuigenissen uit binnenen buitenland.
Meer info: Leuvens Collectief Tegen Armoede,
armoedeknelt@gmail.com

Lint
Maandag 4 september tot zondag 22 oktober
“Armoede door kinderogen”
Tentoonstelling verspreid over Opvangcentrum ‘Meihof’,
O.L.V.-Geboorte kerk en het WZC Zonnestraal te Lint. Foto’s
gemaakt door kinderen met als doel een beeld te schetsen
van armoede vanuit de ogen van een kind. Georganiseerd
door Curieus.
Zaterdag 14 oktober
Openingsweekend WZC Zonnestraal
15:00 in WZC Zonnestraal, Oudstrijdersplein 1. Optreden
van het WOSHkoor en receptie.

WERELDDAG | VIERDE WERELDBLAD | 5

VOOR EEN
WERELD
DIE

30 STE WERELDDAG VAN
VERZET TEGEN EXTREME ARMOEDE

17 OKTOBER 2017

www.atd-vierdewereld.be

www.atd-vierdewereld.nl

#StopPoverty poverty-stop.org

NIEMAND
ACHTERLAAT

OP WEG
GAAN NAAR EEN
VREEDZAME
SAMENLEVING
WAAR IEDEREEN
MEETELT.

Dinsdag 17 oktober
Om 14:00 in WZC Zonnestraal, Oudstrijdersplein 1. Gratis
rondleiding in het vernieuwde WZC Zonnestraal en andere
locaties.
Meer info: Josée Kleijn, joseekleijn@belgacom.net

Oostende
Zondag 15 oktober
“Samen zingen tegen armoede, voor waardigheid!”
In zaal ‘Vuurtoren’, Thomas Van Loostraat 32, Vuurtorenwijk
Oostende. Oostendse koren brengen liederen o.a. uit de internationale ATD-liedbundel ‘Joining our voices’; getuigenissen uit 1001 verhalen van samenwerking en verandering en
de Oproep tot Actie. Georganiseerd door Koortje Weerklank
en ATD Vierde Wereld Kust.
Meer info: Johan Vervaeke, 0499 43 43 64, johanvervaeke@hotmail.com
Dinsdag 17 oktober
“Soep’an d’horloge”
Vanaf ‘5 voor 12’ aan het bloemenuurwerk in het Leopoldpark. Ontmoeting met soep in het teken van de mobilisatiecampagne van ATD Vierde Wereld ‘Stop armoede. Samen
voor waardigheid.’
Meer info: Werkgroep 17/10: Kristine Decroos, 0495 10 12
40, kristinedecroos@hotmail.com

Oudenaarde
Donderdag 21 september
“Etinge in ’t ges”
Van 18:00 tot 22:00 in park Liedts. Breugelmaaltijd op
groot picknickdeken gemaakt door Oudenaardisten (18:00)
(inschrijven verplicht) en vertoning film “Joseph de rebel “ in
de Woeker, Woeker 3 Oudenaarde (20:00).
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Meer info: etingeges@gmail.com of Caroline Dejonghe
(Sociaal Huis): 055/460640

Ronse
Woensdag 18 oktober
“Zit het goed?”
Van 10:00 tot 13:00 uur in het Bruulpark . Openingsspel
met de lagere scholen (10:00); Tai Chi (10:45); eet, zing en
drink mee op ieders gezondheid (11u30); interactief spelmoment (12:30); getuigenis (13:00); opening Rap-op-stap-kantoor (13:30)
Meer info: Vrolijke Kring, 0497/42.61.02,
leen.vandenhaute@devrolijkekring.be

Willebroek
Zondag 15 oktober
“Wel(le)zijn Willebroek”
Vanaf 13:30 in lokaal ATD Vierde Wereld Willebroek, achterkant residentie Herselaar: opendeurdag en wandeling voor
jong en oud langs verschillende lokale organisaties (start om
14:00); 17:30: soep met brood in oude lokettenzaal gemeentehuis; 19:00, voorstelling ‘De Tartaren’ in de schouwburg.
Meer info: www.17oktober.be;
samenleven@willebroek.be; tel 03/866.91.25
ATD Vierde Wereldgroepen werken mee aan deze
initiatieven.
Meer activiteiten en info in België:
www.atd-vierdewereld.be; of wereldwijd:
www.overcomingpoverty.org

Zijn inspanningen om armoede te
bestrijden in tegenspraak met de
evolutieleer van darwin?
Het is een vraag die Dominique Lambert af en toe hoort. De
wetenschap leert toch dat de evolutie van soorten voortvloeit
uit natuurlijke selectie waarbij de meest kwetsbare en minst
nuttige exemplaren geëlimineerd worden? Lambert is doctor
in de fysica en in de filosofie. Hij is professor aan de Universiteit van Namen. Sommige mensen verwerpen de evolutieleer
omdat die de eigenheid van de mens zou ontkennen. Anderen verschuilen zich er achter om neer te kijken op menselijke
beperkingen. Professor Lambert is thuis in de leer van Darwin
en geboeid door Joseph Wresinski. Dat is geen contradictie.
Drie wetenschappers haalt hij aan.
De eerste is de Fransman Patrick Tort, die benadrukt dat Darwin, als een van de weinigen in zijn tijd, racistische opvattingen verwierp. Haalde Darwin met zijn theorie van de natuurlijke selectie zijn eigen mensbeeld onderuit? Toch niet. Tort
brengt een tekst van Darwin uit 1871 onder de aandacht:
de natuurlijke selectie heeft bij onze voorouders de
vermogens tot samenwerking en tot ‘sympathie’ geselecteerd. Daardoor is de mens in staat geweest zijn eigen
evolutie te beheersen en om te keren: van eliminatie van
de zwaksten tot hulp om hen een overlevingskans te bieden.
Die omkering is de biologische basis voor het succes van de
eerste menselijke groepen en voor de ontwikkeling van een
nieuwe menselijke maatschappij.
De Nederlandse gedragsbioloog Frans de Waal werd bekend
met zijn boek ‘Een tijd voor empathie: wat de natuur ons leert
over een betere samenleving’. Veel dieren overleven niet door
elkaar uit te roeien, maar door samen te werken en te delen:

dat zie je bij wolven die samen in groep jagen, maar ook bij
orka’s en apen. Ook de Waal toont aan dat de evolutietheorie van Darwin niet staat voor het genadeloos uitroeien
van zwakkeren.
De geofysicus Xavier Le Pichon tenslotte, organiseerde samen
met paleontoloog Yves Coppens een seminarie over het ondersteunen van gehandicapten in de prehistorische samenleving. Zij vertelden over een begraafplaats in Irak van 100.000
jaar geleden, waar een skelet gevonden werd van een man
die zijn rechterarm was verloren, half blind was geweest en
ernstige moeilijkheden had gehad om zich te bewegen. En
die man had zó vele jaren geleefd, zoals bleek uit zijn botten.
Dit kon alleen maar omdat zijn gemeenschap voor hem had
gezorgd. Rekening houden met de kwetsbaarheid van de ander, besluit Le Pichon, is een kracht die de evolutie op een
bijzondere manier stuwt in de richting van meer menselijkheid. De menselijke gemeenschap kan alleen groeien
als geheel, elke uitsluiting beknot haar en maakt haar harder.
Als het over het doorgronden van armoede gaat is er behalve
de theorie een blijvend contact nodig met de bijzondere ervaringen van individuele mensen. Kennis opbouwen kan maar
met respect en met inleving in de realiteit van wat moeilijke
levensomstandigheden doen met een mens. Dit samengaan
van het theoretische en het concrete, van het particuliere en
het universele, van het globale en het individuele, gebeurt niet
vanzelf. Die kruising van beide perspectieven en de respectvolle benadering van armoede, dat vindt Dominique Lambert
terug bij Joseph Wresinski.
Isabelle Maes, M.T. Poppe

Dialoog met Elena Lasida, Dominique Lambert en Shuw-Shiow Yang
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De groep van La Louvière

ZICHTBAAR
ZIJN IN LA LOUVIÈRE
IN 1987, HET JAAR VAN DE EERSTE WERELDDAG VAN VERZET TEGEN EXTREME ARMOEDE, WERD
IN LA LOUVIÈRE EEN GROEP VAN ATD VIERDE WERELD GEVORMD. DERTIG JAAR LATER IS DIE NOG
ALTIJD ACTIEF. TWEE MENSEN VERTELLEN OVER HUN BETROKKENHEID.

Trouw en positieve versterking
Claude Bauwens is 30 jaar medestander in deze groep en
daarmee ook het enige overblijvende stichtend lid. De
duurzaamheid van zijn engagement vormt er ook de kern
van. “Medestander zijn betekent zich echt engageren samen
met mensen in armoede, zodanig dat ze er zeker van kunnen zijn dat de mensen die hen nu steunen dat zullen blijven
doen, dat ze niet op de loop gaan zodra de moeilijkheden
te groot worden. Dat is respect hebben voor de militanten.”
Deze trouw vertaalt zich ook in de band die de groep uitbouwt met elk van de leden. Patricia Chvedco is al twintig
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jaar militant en legt uit : “Het is belangrijk die band te onderhouden, te blijven zeggen ‘wij denken aan jou, we weten
dat je niet kunt komen, maar we hopen dat je terugkomt,
wij vergeten je niet’”. De groep zorgt ook voor ‘positieve
versterking’: “Wij volgen van nabij wie iets wil ondernemen, we weten dat het moeilijk zal zijn, dat het een uitdaging wordt en dus moedigen we hem of haar aan: ‘Ga ervoor en zet door, wij staan achter jou’”, vertelt Claude nog.
Deze steun aan de anderen kan voor sommigen zelfs de kern
van hun engagement worden. Patricia: “Na verloop van tijd
ging het niet meer alleen om mezelf. Ik identificeerde mij
met de andere militanten. Ik engageerde me voor onze gemeenschappelijke strijd.”

Bijeenkomst aan de Gedenksteen op de Werelddag van
Verzet tegen Extreme Armoede
Deze principes van trouw en steun zijn het fundament van de
groep, maar er zijn ook concrete doelstellingen.

Zichtbaar zijn om anders gezien te worden
Gekend raken bij burgers, lokale besturen en sociale actoren
is belangrijk ‘om de beweging bekend te maken, om in te
gaan tegen vooroordelen en om de kijk op armoede te veranderen’. De groep neemt actief deel aan lokale projecten.
“Participatie is meer dan erbij zijn als muurbloempjes, het is
onze kennis en ervaring gebruiken bij iedere stap van het
project. Op die manier leren wij de anderen kennen en zij
ons, krijgen wij èn zij een nieuwe kijk op elkaar. De militanten
zeggen: ‘Voor één keer kunnen we meedoen zonder vooraf
beoordeeld te worden. Wij staan op gelijke voet, wij worden
voor vol aanzien’”, legt Patricia uit.
Partners waarmee ze samenwerken zijn vaak verrast door de
inzet van de groep. Dat helpt ook om het beeld van armoede
in het algemeen te verbeteren: “Op lokaal niveau kijkt men
stilaan door een andere bril. Bij het einde van het project
zeggen partners dat ze ontdekten wie we zijn, dat zij niet verwacht hadden dat wij zoveel van onszelf zouden investeren.
Ze zijn erg verwonderd over onze ernst. Hun kijk op onze
groep verschilt voor en na het partnerschap en dat is interessant. We worden meer en meer gevraagd en die bredere betrokkenheid uit zich ook op de bijeenkomsten op 17 oktober
rond onze Gedenksteen”, vertelt Patricia nog.

Toegang tot cultuur bevorderen
Voor Claude ‘is cultuur de toegang tot alles’ want daardoor
komt een dialoog op gang tussen werelden die vaak niet met
elkaar in contact komen. “We zijn naar stukken van Bertolt
Brecht en Molière gaan kijken. Je had moeten zien hoe de
militanten zich daar uitleefden, hoe hartelijk ze lachten. Het
was mooi”.

Luisteren naar wie het meest lijdt
Claude en Patricia zijn het eens: veel projecten tegen armoede richten zich op mensen die bestaansonzeker zijn en niet
op mensen die in echte armoede leven. “Men spreekt niet
over degenen die nooit werk gehad hebben, soms zelfs gedurende generaties. Met echte armoede is niemand bezig”,
voegt Claude eraan toe. Tijdens ontmoetingen met andere

Familie-uitstap met de groep van Sambreville
sociale actoren brengt de groep dus altijd dezelfde boodschap: ‘Jullie zullen de mensen die in diepe armoede leven
niet bereiken’. Patricia benadrukt dat dit geen kwestie van
hiërarchie is, het is moeilijk voor iedereen, maar “als je de
zaken wil verbeteren voor iedereen, moet je luisteren naar
degene die het meest lijdt. Als je enkel luistert naar wie het
beter heeft dan zijn buurman, zal je alleen voor hem iets veranderen. Zo sluit je die mensen uit die het meest kunnen
bijbrengen om a rmoede terug te dringen.”

Vooruitgaan door kruising van kennis
Sommige miltanten uit de groep namen deel aan sessies van
‘kruising van kennis’. (*) “Ze werden zich bewust van de kennis die ze konden overbrengen en van het feit dat wat ze zeiden even belangrijk was als de woorden van beroepsmensen,
academici of medestanders. Ze bevonden zich niet langer in
een ondergeschikte positie. Dat liet de groep vooruitgaan
omdat de bagage van de militanten ook evolueerde.” De
miltanten namen met meer vertrouwen een centrale plaats
in de groep in: “In het begin waren het de medestanders
die nadachten en beslissingen namen. Langzaam werden de
militanten erbij betrokken en nu zijn zij het die nadenken
en handelen. Zaken die vertrekken vanuit de basis, vanuit de
militanten, hebben meer waarde”, legt Claude uit.

Toekomst
Welke uitdagingen staan de groep na 30 jaar nog te
wachten? Altijd meer bekend raken in de streek, de toegang
tot cultuur verbeteren en het voortbestaan van de groep verzekeren: “We weten goed dat zonder de groep, sommige
mensen de moed zouden verliezen en niet langer alleen hun
rechten zouden kunnen verdedigen.” Daarom willen we de
groep verjongen en nieuwe mensen aantrekken.
					
Interview : Marie-Noëlle van Wessem
Vertaling en bewerking: Jacques Vanderstappen en
M.T. Poppe

(*) Een methodiek die ernaar streeft om verschillende vormen van kennis samen te brengen zodat ze elkaar versterken en er nieuwe gedeelde kennis ontstaat. Het gaat hierbij om universitaire kennis, praktijkkennis van hulpverleners
en andere beroepsmensen en ervaringskennis van mensen in armoede.
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KALENDER
STARTDAG
Zaterdag 16 september 2017
Op uitnodiging.

VOLKSUNIVERSITEIT VAN DE VIERDE WERELD
Zaterdag 7 oktober 2017
Plaats van dialoog en vorming met mensen in armoede

30 E WERELDDAG VAN VERZET TEGEN EXTREME ARMOEDE
Verzet uit onverwachte hoek?! Mensen in armoede en anderen weigeren armoede en kiezen
voor een solidaire wereld.
Dinsdag 17 oktober 2017 in Brussel
Ateliers, animatie, buffet en optredens in Theaterzaal Sint-Michiel, Etterbeek.
Zie ook pagina 5

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

Europ
ese jo
nger
Nede enontmoe
rland
t
- augu ing in Wijh
e
stus 2
017

GEVEN IS OOK HANDELEN
Extreme armoede brengt oordelen en vernedering met zich mee, sluit mensen uit en verwoest levens. Maar armoede kan
overwonnen worden. Daarom werken we elke dag opnieuw samen met mensen in armoede om armoede een halt toe te
roepen. Om dit te kunnen blijven doen zijn giften noodzakelijk. Als u de Vierde Wereldbeweging wilt steunen, kunt u een
gift doen op rekening 000-0745336-85 (IBAN : BE89 00007453 3685) van ATD Vierde Wereld België met vermelding
“gift” of storten via de website: www.dono.be (doorklikken naar ‘verenigingen’, vervolgens ‘atd’ intikken). Vanaf 40 euro
per jaar krijgt u een fiscaal attest.

HUWELIJK, VERJAARDAG OF EEN ANDER FEEST
Liever geen persoonlijke cadeaus? Je kan je vrienden en familie vragen om ATD Vierde Wereld te steunen. Hoe?
• Je laat dit op voorhand weten aan ATD Vierde Wereld (mail: contact@atd-vierdewereld.be, telefoon: 02/647 92 25)
• Stuur je graag bij de uitnodiging voor je feest een folder mee waarin ATD Vierde Wereld wordt voorgesteld? Die folders
kan je bij ons aanvragen via bovenstaand e-mailadres. Je kan natuurlijk ook verwijzen naar de website.
• Je vraagt je genodigden om bij een gift aan ATD Vierde Wereld je naam of een ander ‘codewoord’ te vermelden in de
mededeling na het woordje ‘gift’, bijvoorbeeld ‘gift verjaardag Jan’.
• Op die manier kan onze boekhouding je achteraf een lijst bezorgen met de namen van mensen die voor jouw feest een
gift deden.
• Die mensen krijgen van ons een bedankingsbrief en een jaar lang bezorgen we hen het Vierde Wereldblad.
• Bedraagt de gift 40 euro of meer, dan krijgen de schenkers uiteraard ook een fiscaal attest.

12 | VIERDE WERELDBLAD

