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Aan de vooravond van       
17 oktober 2011 brengt 
ATD Vierde Wereld Bel-

gië een viertalige publicatie uit 
over de geschiedenis, het doel en 
het effect van de Werelddag van 
Verzet tegen Extreme Armoede*. 
Kort, bondig, kleurrijk en in het 
Nederlands, Frans, Duits en En-
gels toegankelijk voor een breed 
publiek. Bedoeld om de krachtige 
wereldwijde stroming die de We-
relddag inmiddels is nog verder te 
doen uitgroeien. Om militanten, 
medestanders en volontairs een 
goed en aansprekend hulpmiddel 
te geven om uit te leggen waar het 
om gaat. En om te laten zien dat 
het werkt: een rapport van Secre-
taris-generaal Kofi Annan van de 
Verenigde Naties uit 2006** toont 
duidelijk aan de dat de Wereld-
dag een effectief internationaal 
instrument is in de strijd tegen 
armoede en uitsluiting. De VN 
roept burgers en lidstaten op om 
aan te sluiten bij de acties rond de 
Werelddag om het effect nog  te 
versterken. 
De publicatie vertrekt vanuit de 
Oproep van jongeren aan burgers 
en politici op 17 oktober 2010 bij 
de Gedenksteen voor Slachtoffers 
van Armoede aan het Europees 
Parlement in Brussel en zal vóór 
de Werelddag van dit jaar in 

Op weg naar 17 oktober 2012

omloop komen. Daarna kunt u ermee op weg naar de 17 oktober 2012, 
een kwart eeuw na de eerste grote bijeenkomst in 1987 in Parijs en 20 
jaar na de erkenning van de Werelddag door de Algemene Vergadering 
van de Verenigde Naties in 1992***. Want ook al is er veel bereikt, de 
extreme armoede in de wereld neemt helaas toch toe. Het blijft onze 
ambitie om dit tij te keren.

Jos Delisse 
Tekening: Steven Gryspeerdt 

* De presentatie en de opening van een expositie door mw. Isabelle Durant, 
vicevoorzitter van het Europees Parlement zijn op zaterdag 8 oktober in 
Station Brussel-Luxemburg. Zie pagina 4.
** Rapport A/61/308 van de Secretaris-generaal van de Verenigde Naties over 
het doel en effect van 17 oktober met aanbevelingen voor de toekomst. 
***Resolutie A/RES/47/196, 22 december 1992
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Maar ook in de inhoud kunnen 
de militanten André Dierckx 
en Paul Rosiers* en volon-
tair Herman Van Breen van 
ATD Vierde Wereld zich goed 
vinden. Ze hebben zelf dan 
ook keihard meegewerkt aan 
‘Gewoon mens mogen zijn!’, 
zoals het stuk heet. Het heeft 
de goedkeuring van bestuur en 
algemene vergadering van het 
Vlaams Netwerk en is daarmee 
een toetssteen voor het beleid 
en de manier waarop er intern 
en naar de buitenwereld over 
armoede en armoedebestrij-
ding wordt gecommuniceerd. 

Het initiatief kwam in decem-
ber 2008 van de grond tijdens 
een denk- en werkdag van 
het bestuur van het Vlaams 
Netwerk. “Een militante van 
Mensen voor Mensen in Aalst 
vond het hoog tijd voor een 
nieuw, serieus document dat 
op eigentijdse wijze duidelijk 
maakt dat armoede een schan-
de is die mensen kapot maakt 
en dat armoede een schending 
is van de mensenrechten. 
Een tekst die ook laat zien dat 
mensen in armoede zelf zich 
dagelijks inzetten in de strijd 
tegen dit onrecht”, licht Her-
man Van Breen toe. 

Tien kilo papier 
 “Uiteindelijk hebben vrijwel 
alle verenigingen, heel veel 
mensen in armoede, vrijwil-
ligers en beroepskrachten er-
aan meegewerkt”, vertelt Paul 
Rosiers. “Het was ongelooflijk 
hoeveel teksten de verenigin-
gen aandroegen. Blijkbaar was 
er behoefte aan dit initiatief, 
want bij nogal wat vereni-
gingen waren al teksten rond 
visie gemaakt of in de maak. 
We hebben meer dan tien kilo 
papier doorgenomen ...” 

De definitieve Visietekst is 
bondig en goed leesbaar. Dat 
mensen met weinig opleiding 
het ook moeten kunnen lezen, 
was niet voor niets één van de 
uitgangspunten. André heeft 
ook voor zijn eigen vorming 
enorm veel gehad aan het mee 
samenstellen: “Gedachten en 
ideeën die ik over armoede 
had, kon ik vergelijken met wat 
anderen schreven. Door mee 
te bepalen wat het belangrijk-
ste was, heb ik een veel beter 
beeld gekregen. Ik kan nu ook 
veel beter uitleggen wat ik 
denk over armoede en wat we 
eraan kunnen doen. Ik ben er 
enorm van gegroeid.” 

“Namens ATD Vierde Wereld 
hebben we onder meer onze 
Uitgangspunten*, de tekst 
van de Gedenksteen voor 
Slachtoffers van Armoede en 
de Oproep uit 2007 ‘Extreme 
armoede uitbannen, een weg 
naar vrede’ ingebracht”, zegt 
Herman Van Breen. “In die 
laatste tekst komt ook nadruk-
kelijk naar voren dat de arm-
sten volwaardige partners zijn 
in de armoedebestrijding.” 

Gelijkwaardigheid
“We hebben een aantal punten 
heel sterk verdedigd”, aldus 
Herman. “Bijvoorbeeld dat de 
gelijkwaardigheid het allerbe-
langrijkste is. Dat wil zeggen 
dat iemand in armoede gelijk-
waardig is aan een vrijwilliger 
en een beroepskracht. Niet al-
leen in de verenigingen, maar 
in de samenleving als geheel, 
moeten mensen in armoede als 
volstrekt gelijkwaardig worden 
gezien. 
Hulpverlening-zonder-méér 
bijvoorbeeld gaat niet uit van 
gelijkwaardigheid en biedt ook 
geen structurele oplossing.” 
ATD Vierde Wereld stelde 
daarom voor om in de visie-
tekst expliciet stelling te nemen 
tegen betutteling en de geva-

Een visie gedragen door mensen in armoede 

  Gewoon mens mogen zijn

Het is de eerste Visietekst van het Vlaams Netwerk van Verenigingen waar Armen 

het Woord Nemen die met en vanuit mensen in armoede is geschreven. Alleen 

daarom al is het een heel waardevol document. 
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ren van hulpverlening aan te 
duiden. Dit werd uiteindelijk 
niet opgenomen in de defi-
nitieve tekst. “Heel jammer”, 
vindt Paul, bij wie het woord 
‘hulpverlening’ het effect van 
een rode lap op een stier heeft. 
“Hulpverlening alleen houdt 
de armoede in stand! Neem 
nu een voedselbank. Je geeft 
iemand brood en pakt hem 
tegelijk zijn geld af. Je houdt 
hem in leven. Maar waarvoor?” 
André vult aan: “We vonden 
het daarom ook heel belangrijk 
om te zeggen dat we vinden 
dat er momenteel meer aan 
armoedebeheersing en aan 
de betutteling van mensen 
wordt gedaan dan aan echte 
armoedebestrijding.” Herman: 
“Zeker in de verenigingen waar 
armen het woord nemen, is het 
absoluut noodzakelijk dat be-
roepskrachten, vrijwilligers en 
medestanders vooral bruggen-
bouwers zijn die mensen de 
kans geven om zelf het woord 
en het initiatief te nemen.”

Loze kreten
Paul Rosiers kan zich ook 
enorm boos maken over be-
paalde loze kreten  over ar-
moede die je in de politiek en 
in de media nogal eens tegen 
komt. “Bijvoorbeeld zeggen dat 
je de armoede met 20 procent 
wilt verlagen voor 2020, dat 
is schandalig”, is zijn stellige 
overtuiging. “Dat betekent 
in feite dat je de 20 procent 
mensen, die het makkelijkst 
bereikbaar zijn, gaat helpen en 
dat je de 80 procent, die het 
het moeilijkst hebben, gewoon 
afschrijft!” 
Over de inbreng door ATD 
Vierde Wereld van de stelling 
‘hoe armer en hoe kwetsbaar-
der mensen zijn, hoe meer erin 
geïnvesteerd moet worden’ 
was de discussie soms moei-
lijk.” In de Visietekst staat nu : 

‘Onze focus ligt daarom op de 
mensen die het meest en langst 
uitgesloten zijn: los van kleur, 
afkomst en achtergrond.’

André heeft ook zijn moeite 
met het grote verloop van 
vooral beroepskrachten in de 
verenigingen niet onder stoelen 
of banken gestoken. “Je moet 
altijd weer opnieuw beginnen. 
We zouden willen dat mensen 
zich op lange termijn inzetten 
naast mensen in armoede. Als 
een beroepskracht naar een 
andere baan verhuist, hoor je 
nogal eens: ‘Ik heb veel van 
u geleerd, ik heb veel van u 

gekregen, dat neem ik mee 
in mijn werk.’ Ik heb daar 
grote moeite mee. Mensen 
in armoede zijn geen studie-
objecten!” Paul voegt eraan 
toe dat het vaak vrijwilligers 
en medestanders zijn die zich 
langdurig inzetten en waar je 
een blijvende relatie mee kunt 
opbouwen. In de Visietekst is 
gekozen voor deze formule-
ring: ‘Investeren in de groei 
van mensen is hoe dan ook een 
langetermijnproces. (...) Deze 
investering vraagt ook van de 
verenigingen een langdurige 
inzet van mensen.’

Tekst en foto: Jos Delisse
 

Herman, André en Paul (v.l.n.r.) zijn vooral heel blij dat er nu 
een eindtekst ligt, die door alle verenigingen wordt gedragen en 

waarin een aantal radicale zienswijzen staan waar ATD Vierde 
Wereld al meer dan 50 jaar internationaal van uitgaat.  

De volledige Visietekst is als PDF-bestand te vinden op de websites van 
het Vlaams Netwerk van Verenigingen waar Armen het Woord Nemen 
en ATD Vierde Wereld. 

* André en Paul zijn naast lid van ATD Vierde Wereld ook actief in 
andere verenigingen en initiatieven: Paul onder andere bij Recht-Op 
Borgerhout en André onder andere bij Bind-Kracht.

** Zie www.atd-vierdewereld.be > Over ATD Vierde Wereld. Hier vindt 
u verschillende teksten over onze uitgangspunten.
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Samen met leden van de Bewe-
ging ATD Vierde Wereld opent  
de vice-voorzitter van het 
Europees Parlement, mevrouw 
Isabelle Durant, op zaterdag 
8 oktober om 11 uur de ten-
toonstelling ‘17 Oktober, 
Wereldddag van Verzet tegen 
Extreme Armoede – Een krach-
tige wereldwijde stroming.’  
Een gelijknamige viertalige 
publicatie (Nederlands, Frans, 
Engels en Duits) over geschie-
denis, doel en effect van de 
Werelddag wordt die dag 
voorgesteld. Alle geïnteresseer-
den zijn welkom! De tentoon-
stelling in het station - op 200 
meter van de Gedenksteen 
voor Slachtoffers van Armoede 
en bij het Europees parlement 
- blijft te zien tot vrijdag 28 
oktober.

Sinds 1987 is de Wereld-
dag van Verzet tegen Extreme 
Armoede uitgegroeid tot een 
krachtige en effectieve we-
reldwijde stroming. Mensen 
die armoede en uitsluiting uit 
eigen ervaring kennen, treden 
op talloze plaatsen naar buiten 
en getuigen van hun strijd voor 
toegang tot hun fundamentele 
rechten en een waardig be-
staan. Zij maken ook duidelijk 
hoe onze samenleving er baat 
bij heeft om rekening te hou-
den met hun ervaring.
Maar net zo goed worden alle 
andere mensen uitgenodigd om 
zich aan te sluiten. De ambitie 
van de Werelddag is om zoveel 
mogelijk mensen te verenigen, 
met verschillende politieke en 
religieuze achtergronden, met 
uiteenlopende opleidingen en 

beroepen, uit arme en rijke 
buurten. 
Vaak is één van de inmiddels 
meer dan 40 replica’s van de 
Gedenksteen voor Slachtof-
fers van Extreme Armoede in 
alle werelddelen de plaats van 
ontmoeting en  actie. Het zijn 
trefpunten voor verdedigers 
van de Rechten van de Mens.
Deze publicatie wil vooral 
een uitnodiging zijn om aan te 
sluiten. We vertrekken vanuit 
de Oproep van jongeren aan 
burgers en politici in 2010 bij 
de Gedenksteen aan het Euro-
pees Parlement in Brussel. 

Bestellen
De publicatie bestaat uit 12 
losse bladen in kleur in een bij-
zondere omslag en is bedoeld 
als informatie- en actiemiddel. 
Er zit ook een reactiekaart in 
die oproept om te getuigen van 
situaties waarin fundamentele 
rechten werden of worden ge-
schonden. Extra, losse reactie-
kaarten zijn verkrijgbaar. 
De prijs is zo laag mogelijk ge-
houden: 5 euro per exemplaar, 
exclusief eventuele verzend-
kosten. U kunt uw bestelling 
doorgeven via het Vlaams 
Secretariaat: 02 /647 92 25, 
contact@atd-vierdewereld.be. 
De verspreiding begint op 8 
oktober. 

Met dank aan Rotary Club Brussel 
voor een financiële bijdrage en 
NMBS / SNCB voor de samenwer-
king rond de presentatie en expo 
in Station Brussel-Luxemburg.

Opening expo en presentatie publicatie over 
Werelddag van Verzet tegen Extreme Armoede 
op zaterdag 8 oktober in Station Brussel-Luxemburg

Een krachtige wereldwijde stroming

Wat op 17 Oktober 1987 begon met een manifestatie van 
100.000 mensen op het Plein van de Vrijheden en de Rechten 
van de Mens in Parijs is in een kwart eeuw uitgegroeid tot een 
krachtige wereldwijde stroming. 
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Kortrijk
Dinsdag 11 oktober van 19 
tot 21 uur: Dialoogtafels ‘Is er 
een plek voor jou in Kortrijk?’  
Start en einde aan het Stadhuis. 
Vooraf inschrijven.
Zaterdag 15 oktober van 14 
tot 18 uur op de Grote Markt 
“Soepefjieste waar arm en niet-
arm zich verenigen”.
Info: Annebel Vandenbroucke, 
0479.05 55 25 of Martine Nuy-
tens, 0479.55 17 263,
akzie@live.be

Antwerpen
Donderdag 13 oktober om 
19.30 uur in de Bibliotheek 
Permeke, De Coninckplein 26: 
voorstelling
“Sterke (Sch)ouders - Beleef 
opvoeden en ouderschap met 
en door de vrouwen” met mo-
gelijkheid tot napraten bij een 
hapje en een drankje.  Gelieve 
vooraf in te schrijven.
Info en inschrijven: Centrum 
Kauwenberg, 03 232 72 96, 
info@kauwenberg.be

Aalst
Zaterdag 15 oktober tussen 14 
en 16 uur aan de Sint-Annab-
rug: een symbolische mars van 
1,3 km van brug naar brug, van 
oever naar oever. “Kom armoe-
de overbruggen !” Op en rond 
het parcours: doorlopend actie, 
informatie, beweging, armoede 
in woord en beeld, muziek 
en … het Rad 23: beproef je 
geluk. 
Info: stopdearmoede@welzijn.
net, Tel 053/73 08 91, http://
stopdearmoede.welzijn.net

Brussel 
Nationale manifestatie
Zondag 16 oktober om 13 uur 
aan Brussel Noordstation: start 
manifestatie “Stop armoede bij 
kinderen en jongeren!”. Op het 
Sint Katelijneplein: verdediging 
van de eisen, gevolgd door 
muziek en animatie. Einde 
voorzien om 17.30.
Info: Belgisch Netwerk Armoe-
debestrijding (BAPN), Karolien 
Schepens, 02/265 01 53, info@
bapn.be. 

Brugge 
Zondag 16 oktober van 14.30 
tot 17.30 uur in het OCMW 
Dienstencentrum Van Volden, 
Dumeryplein 1: huldiging, 
getuigenissen van mensen in 
armoede en van politici over 
Brugge als dialoogstad “Dia-
loog werkt !” Jongeren uit 
jeugdbewegingen stellen hun 
jaarthema “Armoede is een 
onrecht. Maak er spel van!” 
voor. Afsluiting met het Vierde 
Wereldlied en een receptie.
Info: Jo Dhaenens, 050.67 42 
34, jodhaenens@telenet.be. 

Oostende 
Maandag 17 oktober in het 
Leopoldpark (aan het bloe-
menuurwerk) “Soep aan 
d’horloge”: op een interactieve 
en creatieve manier, in ver-
schillende workshops, maken 
scholieren kennis met armoede 
en de strijd ertegen. Uitdeling 
van soep.
Info: Annemie Deleyn, 059/ 80 
18 83 of 0485 68 52 42, anne-
miedeleyn@open-school.be

Ronse
Maandag 17 oktober om 10 en 
om 18 uur: Voorstelling DVD 
“Armoede, een blok aan ons 
been!” in het Cultureel Cen-
trum, Priestersstraat 13. Om 12 
uur: Samenkomst en animatie 
rond de steen in de E. Soudan-
square (aan de bibliotheek). 
Om 13 uur: open deur met 
hapje en drankje in De Vrolijke 
Kring, Priestersstraat 38.
Info: Sandra Van Vreckem en 
Lucile Delghust, 055/31 67 91, 
devrolijkekring@skynet.be

Gent
Maandag 17 oktober van 19 tot 
20 uur bij de Gedenksteen op 
het Sint Pietersplein: herden-
kingsplechtigheid met getuige-
nissen van de armste gezinnen 
en hun partners. “Een toekomst 
voor onze kinderen en jonge-
ren”.
Info: Beweging van Mensen 
met Laag Inkomen en Kinde-
ren vzw, Nieuwebosstraat 3 te 
Gent, 
09.224 12 15, bmlik@skynet.
be. 

*Initiatieven waaraan ATD 
Vierde Wereld-groepen mee-
werken. 

Actuele en uitgebreide info: 
www.17oktober.be en 
www.atd-vierdewereld.be 

17 OKTOBER 2011 
Werelddag van verzet tegen 
extreme armoede* 
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Armoede is een onrecht, 
        maak er spel van

jaarthema 2011 – 2012  van de jeugdbewegingen

Om de Kennisvoormiddag* van mei voor te bereiden waren  Sara, Paul en Raf te gast in het 
secretariaat van Chiro Vlaanderen te Antwerpen. Ze ontmoetten Elke Sevens. Zij coördi-
neert het jaarthema ‘Armoede is een onrecht, maak er spel van’ en ze doet dat met een 

aanstekelijk enthousiasme.

Een waaier aan jeugdbewegin-
gen in Vlaanderen neemt deel 
aan dit jaarthema: 
Chirojeugd-Vlaanderen, Scouts 
en Gidsen Vlaanderen, KSJ-
KSA-VKSJ, KLJ, Wel Jong Niet 
Hetero, Jeugd Rode Kruis, FOS 
Open Scouting. 
Samen met de 250.000 kin-
deren en jongeren van al die 
jeugdbewegingen willen ze het 
goede voorbeeld geven aan 
politici en organisaties: samen 
kunnen we er écht iets aan 
doen. 
Elke jeugdbeweging hangt af 
van de leiding ter plaatse. In
hoeverre elke afdeling dit 
thema uitwerkt, beslist ze zelf. 
Maar er wordt hard gewerkt 
om tot in de verste uithoek van 
Vlaanderen de nodige informa-
tie te verstrekken op vormings-
dagen en leidingskringen. Meer 
zelfs: er wordt gesneden brood 
aangeboden in de vorm van 
uitgewerkte thema’s en spelen. 
En om de samenleving te 
betrekken is er een landelijk 
‘mAAk kAbAAl-actieweekend’  
op 17 en 18 maart 2012. 

Fluitsignaal
Van kinderen mogen we niet 
verwachten dat ze naar uiteen-
zettingen luisteren. Kinderen 
en jongeren moeten spelen en 
het is in die vorm dat het the-
ma armoede wordt aangebo-
den. Er worden spelen ontwik-
keld voor kinderen jonger dan 

twaalf en voor de jongeren. 
Tijdens de Kennisvoormiddag 
hebben we enkele van deze 
spelen zelf ondergaan. 
Een voorbeeld. We lopen met 
zijn allen rond. Plots klinkt er 
een fluitsignaal en wordt er 
een getal geroepen, VIJF. We 
moeten in groepjes van vijf 
gaan staan. Ja, als je dan met 
22 bent, vallen er twee uit. 
Die moeten aan de kant. Op 
het einde resten er 6 personen. 
Fluitsignaal: VIJFTIEN. Ieder-
een valt uit en niemand heeft 
er aan gedacht om de eerder 
uitgesloten slachtoffers terug in 
het spel op te nemen. 
Een doordenkertje wat dat voor 
de maatschappij betekent.

Speels
Nog eentje, voor ouderen dit-
maal. Je kon je energierekening 
niet betalen en je elektriciteits-
verbruik is beperkt tot 10 am-
père. Je moet klussen opknap-
pen in huis en elke klus vraagt 
stroomverbruik. Hoe combi-
neer je alle werkjes op drie uur 
tijd zonder stroomuitval? 
Stofzuigen kost 4 A, strijken 3 
A, enz… en enkele snuggere 
rekenaars kwamen eruit. Juist 
10A verbruikt, tot er iemand 
aan dacht dat ondertussen de 
tv aanstaat, de ijskast draait, 
een licht brandt, zoonlief zijn 

stereo speelt en dochter op de 
computer tokkelt …. Dus:  2 A 
teveel gebruikt, oeps. 

Dit zijn speelse vormen om 
kinderen  bewust te maken wat 
het betekent om dagdagelijks 
in armoede te leven.  

Zie ook www.maakerspelvan.be 

Nee, ik maak me geen illusies. 
Het probleem van de armoede 
in Vlaanderen is hiermee niet 
opgelost in 2012. Er wordt al 
nagedacht over hoe er nadien 
kan verder gewerkt worden. 
Het sensibiliseren van jonge-
ren, het gevoelig maken en 
aandacht hebben voor het 
probleem van de armoede is 
belangrijk.  En wat me vooral 
opviel is de overtuiging van 
waaruit dit grootse project is 
opgezet: armoede, we moeten 
er iets aan doen, want het is 
een fundamenteel onrecht.

Raf Bisschops  

*  Data Kennisvoormiddagen: zie agenda blz. 8.
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Springkastelen, paardenmolens, ballenbad, treintje, een 
circustent vol attracties: kinderogen glinsterden verrast 
bij aankomst. Het familiecircus Pauwels in Vorst was het 
vertrekpunt van de gezinsdag op zaterdag 26 juni met 
zo’n 400 deelnemers uit heel België. 

Kinderen genoten, en ouders genoten mee. Voor ve-
len één van de weinige gezinsuitstappen in een lange 
vakantieperiode. In een nabijgelegen parkje konden de 
ouderen meedoen aan het zangatelier of het schilderen 
van een fresco. Jongeren hielpen achter de bar en bij het 
schminken. Een intiem spektakel met echte clowns en 
werkelijk fantastische, halsbrekende toeren van acroba-
ten sloot de voormiddag af.  
Tijd voor cultuur dan. Een bustocht langs de voornaam-
ste bezienswaardigheden van de hoofdstad, van de 
Hallepoort, via het justitiepaleis en het Koninklijk Paleis 
naar het Jubelpark. Brusselse leden van ATD Vierde We-
reld waren de gidsen van dienst. Kinderen deden even een dutje.
Aangekomen bij de Triomfboog in het Jubelpark, genoten vele deelnemers van het panoramisch uitzicht over 
de stad. Anderen verkenden het Legermuseum of het park. Bijzonder was ook de ontvangst in het Islamitisch 
en Cultureel Centrum van België door een imam. Het gezamenlijk vieruurtje  vormde het heerlijke einde van 
de zonnige dag.

Katia Mercelis
Met dank aan de Brusselse leden van de Volksuniversititeit voor de voorbereiding  
en aan de Stichting Koningin Paola voor de financiële steun. 

Blije kinderen en tevreden ouders in boeiend Brussel

Jongeren en jonge gezinnen in actie voor solidariteit. 
Dat was het thema van de vierdaagse ontmoeting van 
45 voornamelijk jonge mensen en kinderen eind juli in 
de Voerstreek. 
De jongerenwerking Djynamo van ATD Vierde Wereld 
in België tekende voor de organisatie: veel debatten, 
workshops en sport, spel, muziek, dans, films maken en 
’s avonds zingen bij het kampvuur.
De wandeling door de mooie omgeving was de moeite 
waard. Steeds werden de gesprekken vertaald zodat we 
elkaar goed konden begrijpen.
Glenn uit Antwerpen: “Ik heb veel geleerd van het 
omgaan met Franstalige jongeren, ook al was het vaak 
in gebarentaal.”
Marleen vond vooral de ontmoeting tussen mensen die 
elkaar totaal niet kennen reuze-interessant. “Die onbe-
vangenheid leidt tot verrassende gebeurtenissen.”
“Voor mij was het belangrijk dat jongeren uit totaal verschillende milieus elkaar ontmoetten en elkaars we-
reld leerden kennen”, vertelt Gilles. 
We schreven samen een lied in twee talen. We waren laaiend enthousiast over het resultaat. Op woensdag-
avond zongen we het live in de grote zaal en daarna nog eens tijdens een Skype-verbinding met jongeren in 
Zwitserland, die ook een week samen waren in het kader van Djynamo. De titel die we voor het lied kozen: 
‘Respect is de taal van de solidariteit - Respect est le langage de la solidarité’. De tekst en een geluidsopname 
vindt u via www.atd-vierdewereld.be. 

Glenn, Shane, Lieven, Sara en Jos 

De ontmoeting werd mede mogelijk gemaakt door de steun van het Prins Filipfonds. 

Tweetalige jongerenontmoeting in Remersdaal

Aan het begin van de week probeerden we samen 
uit de knoop te komen. Foto: Ruth Michaux.
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Voor giften en lidmaatschap kunt u stor-
ten 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 Fondsen-
werving (VEF) en ondertekende haar 
ethische code. Op www.atd-vierdewe-
reld.be vindt u meer informatie over 
hoe u ons (financieel) kunt steunen en/
of lid kunt worden. 

Lid van de Internationale Beweging 
ATD Vierde Wereld, een niet-gouver-
nementele organisatie (NGO) voor 
armoedebestrijding. Ze is niet gebonden 
aan een geloofsovertuiging, levens-
beschouwing of politieke stroming. 
Het belangrijkste doel is: de armoede 
bestrijden met de armsten zelf en vanuit 
hun ervaringen en kennis. De acties zijn 
gericht op de eerbiediging van ieders 
waardigheid en  mensenrechten: een 
duurzame basis voor de uitroeiing van 
grote armoede. 

OPEN DEUR STARTDAG
op zaterdag 17 september, 
voor alle leden en geïnteres-
seerden.
Van 10u tot 16u in het Vier-
de Wereldhuis te Brussel.  
Films, informatiestands, 
workshops en ontmoetingen 
tonen de acties van ATD 
Vierde Wereld en nodigen u 
uit tot dialoog en verdieping.

VOLKSUNIVERSITEIT VAN DE 
VIERDE WERELD
Plaats van dialoog met men-
sen in armoede. Op uitnodi-
ging. 

Dinsdag 27 september, Uni-
versiteit Antwerpen. I.s.m. 
De Doorzetters.

Het Jaaroverzicht 2010 vertelt in beeld en tekst over de acties en de inzet van ATD Vierde Wereld 
België in het Europees Jaar van Verzet tegen Armoede. Jongeren namen het voortouw. Onder de 
naam Djynamo gaat deze jongerendynamiek verder in 2011. 
U kunt het Jaaroverzicht vinden op onze website atd-vierdewereld.be of gratis opvragen via het 
secretariaat.

WERELDDAG VAN VERZET 
TEGEN EXTREME ARMOEDE 
17 OKTOBER : 
Zie pag 4 en 5. 

KENNISVOORMIDDAGEN
“Vanuit ervaring via inzicht 
tot inzet” verdiepen we ons 
met een gastspreker in een 
actueel thema. 

Data 2011-2012: zaterdag 
26 november 2011 en za. 
11 februari en za. 21 april 
2012. 

MEDESTANDERSSHELTER
Elke eerste donderdag van 
de maand van 17u tot 20u. 
Onze deuren en telefoonlij-
nen staan open. Breng zelf 
je picknick mee, wij zorgen 
voor soep. Eerste shelter 
werkjaar 2011-2012 :  
6 oktober.

JAAROVERZICHT 2010 

 : zie www.atd-vierdewereld.be.


