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EDITO
TWEE MATEN, TWEE GEWICHTEN

In de strijd tegen het terrorisme worden in sneltempo 
een reeks maatregelen genomen. Over de middelen die 
ingezet worden verschillen de meningen, maar dat al 
het mogelijke moet gedaan worden om de veiligheid 
van burgers te verzekeren, daarover is iedereen het 
eens. Elke dag wordt het debat in de media verder ge-
voerd. Hoe zit het met de strijd tegen de armoede? Ver-
oorzaakt die ook beroering?

Het contrast is tekenend. In juli bracht het Rekenhof uit 
dat België er niet in slaagt de armoede te verminderen 
zoals voorzien in de Europa 2020-strategie. Tenzij er 
grote middelen worden ingezet. 
Wie op het punt staat een gevecht te verliezen brengt 
toch alle hens aan dek om het tij te keren? Zeker als de 
inzet van groot belang is voor de hele samenleving. En 
zeker als het keren van het tij perfect mogelijk is: armoe-
de is geen noodlot, maar kan door mensen ongedaan 
gemaakt worden.

Het omgekeerde gebeurt. Armen worden gezien als 
potentiële fraudeurs. Onder de dekmantel van een 
‘strikt beleid’ wordt de toegang tot rechten moeilijker 
gemaakt. Toch is aangetoond dat de armsten nu al voor 
een groot deel de rechten mislopen die ze theoretisch 
hebben.
Vlaanderen is nu zelf bevoegd voor de kinderbijslag. 
‘Wat we zelf doen, doen we beter’. Beter voor wie? De 
hervorming van de kinderbijslag was aangekondigd als 
een instrument om de armoede te verminderen. Profes-
sor Bea Cantillon1 spreekt van een gemiste kans. Grote 
gezinnen verliezen, kleine gezinnen winnen, maar het 
armoederisico daalt nauwelijks. De Vlaamse regering zit 
uiterst verveeld met haar berekeningen.

En de stem van de armsten? Een beslissing die genomen 
wordt zonder ons, is een beslissing tegen ons, zo vatte 
een militant het samen, want de ergste vernedering is 
als je mening als waardeloos afgedaan wordt.

Dat is de boodschap van 17 oktober: de eerste partners 
in de strijd tegen de armoede zijn zij die uitgesloten en 
vernederd zijn. Hiertoe bijdragen is de ambitie van deze 
werelddag van verzet tegen extreme armoede.

Georges de Kerchove

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

Verantwoordelijk uitgever:
Marijke Decuypere 
Victor Jacobslaan 12
1040 Brussel
Foto’s: ATD Vierde Wereld, tenzij anders vermeld

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.

1 directeur van het Centrum voor Sociaal Beleid 
Herman Deleeck aan de Universiteit Antwerpen.
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EEN ANDER 
PLAATJE 

Als ik haar voorbijloop, erger ik me vaak. Komend uit een 
nest van hardwerkende Vlamingen vloek ik dan binnens-
monds: “Verdorie, luie trien ga werken zoals de anderen! 
Dan moet je hier niet zitten bedelen.“
Samen met enkele collega´s ben ik drie ochtenden per week 
aanwezig in Lomas de Santa Faz, een sloppenwijk in Guate-
mala Ciudad. Werkloosheidssteun of leefloon zijn hier onbe-
kend. Mensen zijn enorm vindingrijk en weten zo te overle-
ven. Wie geluk heeft, is wasvrouw of werkt in een fabriek 
of in de bouw. Met weinig middelen proberen anderen een 
handeltje op te zetten. Of ze gaan naar de vroegmarkt, want 
daar vallen - letterlijk – altijd wel wat groenten of fruit van de 
vrachtwagens. Als je die verzamelt, heb je gauw een mand vol 
en die geraak je dan misschien tegen een zacht prijsje kwijt. 

Alle ouders die ik ken, werken. Alleen Doña Angela zie ik 
altijd in haar deurgat zitten. Haar bejaarde moeder woont bij 
haar en daar draagt ze wel de zorg voor. Naast twee jongens 
die tussen 5 en 7 jaar oud zijn, heeft ze nog een dochtertje 
dat nog geen jaar lijkt. Haar zoontjes herken je van ver: bloot 
bovenlijf, geen schoenen, soms moddersporen op benen of 
buik. Nogal onverzorgd dus. Ok, de straten veranderen in het 
regenseizoen wel in ware modderpoelen, maar toch…. Het 
bevestigt alleen maar mijn idee over haar. Bovendien vraagt 
ze ons vaak geld, maar daar gaan we niet op in. We blijven 
wel haar kinderen uitnodigen om aan de voorschoolse activi-
teiten deel te nemen. 

Doña Angela merkt dat ik een fototoestel heb. Op een dag 
vraagt ze me of ik eens een foto van haar kinderen kan ne-
men. Ik stem in en we spreken de volgende zondag af. 
Wanneer ik de heuvel naar haar hutje beklim, komt Javier, 
haar oudste zoontje aangelopen. Ik herken hem haast niet. 
Er is geen spoortje vuil aan hem te bespeuren. Hij draagt een 
wit hemdje, schoenen, sokken. Zijn broertje idem dito. Doña 
Angela lijkt trots. Ook zij komt verzorgd voor de dag. Ik schiet 
enkele kiekjes. “Kan je binnen ook foto´s nemen?“ vraagt ze. 
Ik zie de puinhoop al voor me die ik binnen zal aantreffen en 
aarzel, maar ga dan toch in op haar vraag: alles blijkt piekfijn 
opgeruimd. Doña Angela straalt. Ik bedenk dat ik wellicht te 
hard oordeelde. 

Vanaf nu slagen we erin haar beter te leren kennen. Vooral 
Eligia, mijn Guatemalteekse collega, wint haar vertrouwen. 
Zo verneem ik dat Doña Angela thuisblijft om zo lang moge-
lijk haar dochtertje borstvoeding te kunnen geven. Ze krijgt 
vaak kleren van spullenhulp. Die wast en strijkt ze om ze 
daarna verder te verkopen. Dus ja, Doña Angela werkt toch 
ook. Als de markt afgelopen is, gaat haar moeder daar vegen 
en ze vindt er af en toe iets. Zo krijg ik van haar op een dag 
een armbandje met smileys. Wellicht ook gevonden, maar 
voor mij is het een kostbaar geschenk. 

Marijke Decuypere
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OP ZOEK NAAR 
DE ARMSTEN IN DE 

ARDENNEN

Hoe hebben jullie  
ATD Vierde Wereld leren kennen?
Marc: In 1959 kwam ik als zesjarige samen met mijn familie 
aan in het barakkenkamp van Noisy-le-Grand. Daar, te mid-
den van mijn vrienden, voelde ik een grote onrechtvaardig-
heid. Dat gevoel is de kern van mijn engagement. Door elke 
woensdagnamiddag samen met Père Joseph boeken te lezen 
met de bewoners van La Campa, een sloppenwijk ten oosten 
van Parijs, zag ik dat we niet de enigen waren. Ik besefte dat 
we door samenwerking dingen konden veranderen. Daarom 
wilde ik van kleins af aan volontair worden van ATD Vierde 
Wereld, maar Père Joseph zag me liever gaan werken. Ik heb 
35 jaar als buschauffeur gewerkt, dertig jaar in Brussel en vijf 
jaar in Charleroi en dit als “volontair aan het werk”. Ik was 
de brug tussen de arbeiderswereld en mensen in armoede. 
Je kan zeggen dat ik begonnen ben als militant en geëindigd 
als volontair, maar door mijn werk was ik ook medestander.
 
Monique: Op het einde van het middelbaar in 1971, maakte 
ik een eindwerk over armoede in Europa. Zo kwam ik te-
recht op het eerste secretariaat van ATD Vierde Wereld. Maar 
er knaagde iets. Het voelde alsof ik misbruik had gemaakt 
van de situatie van mensen in armoede om zelf een goed 
eindwerk te kunnen schrijven. Daarom nam ik die zomer deel 
aan een jongerenkamp van ATD Vierde Wereld in Pierrelaye, 
Frankrijk. Daar maakte ik echt kennis met de beweging… 
én met Marc. Op het einde van dat kamp besliste ik het roer 
volledig om te gooien. Ik zei mijn kot in Leuven op waar ik 
geneeskunde zou studeren en schreef me in voor de studies 
van opvoedster. Een van de volontairs op het kamp die me 
geïnspireerd had, werkte als opvoedster met jonge meisjes en 
ik spiegelde me aan haar. Na mijn studies werkte ik halftijds 
in de klas van een andere volontair. Ik was bruggenbouwer: 
op school vertegenwoordigde ik de gezinnen en bij de gezin-
nen vertegenwoordigde ik de school. Nu werk ik onder meer 
voor de vorming Kruising van Kennis.

Jullie hebben al aan heel wat projecten 
meegewerkt binnen ATD Vierde Wereld. 
Hoe zijn jullie uiteindelijk in Beauraing 
terechtgekomen?
Monique: In 2012 voelden we ons opgebrand, we waren 
toe aan rust. We gingen op zoek naar een betaalbare woning 
op een rustige plek. We kenden de omgeving van Beauraing 
van vakanties. Het leek ons de ideale plek om op adem te 
komen. Maar al gauw botsen we ook daar op onrecht. Het 
eerste huis dat we bezochten had geen wateraansluiting, 
geen elektriciteit en lag ver van de bewoonde wereld. Toch 
woonde hier een alleenstaande mama met drie kinderen. En 
dit bleek geen alleenstaand geval. Door onze huizenjacht 
leerden wij veel arme plaatsen kennen in de omgeving van 
Beauraing. Je moet weten dat er in Wallonië ongeveer tien-
duizend mensen op domeinen of campings leven, van wie 
tweeduizend in Hastière, vlakbij Beauraing. Op deze plekken 
is vaak geen water en elektriciteit. De regio telt de hoogste 
werkloosheidsgraad van Wallonië. Marc waande zich soms 
opnieuw in Noisy-Le-Grand. Uiteindelijk vonden we een 
mooi huisje waar we nog wat werk aan hadden. Elk week-
end werkten we erin en zo leerden we de gastvrijheid van de 
streek kennen. Onze buren brachten soep, pannenkoeken,… 
Onze buurvrouw, een jonge vrouw met een zoontje, hielp 
ons samen met haar vrienden verhuizen. Maar ook hier wer-
den we getroffen door de vooroordelen tegenover mensen in 
armoede, de manier waarop bijvoorbeeld naar haar en haar 
zoontje werd gekeken door de andere buren. Ze droeg een 
zware last met zich mee. 

Hoe is jullie groep ontstaan?
Marc: Geleidelijk aan en vrij toevallig. Eigenlijk wilden we op 
het moment van onze verhuis naar Beauraing het voluntari-
aat verlaten. Maar het Nationaal Team zag dit als een kans 
om nieuwe mensen te leren kennen in de Ardennen. We lie-
ten ons overhalen… Tijdens een vergadering met de groep 

MARC EN MONIQUE COUILLARD LEERDEN ELKAAR 35 JAAR  
GELEDEN KENNEN TIJDENS EEN JONGERENKAMP VAN  

ATD VIERDE WERELD IN FRANKRIJK.  
MARC IS FRANSMAN, MONIQUE IS BELGISCHE.  

MET BEAURAING ALS UITVALSBASIS, GAAN ZE SINDS VIER JAAR OP WEG  
MET MENSEN IN ARMOEDE IN DE ARDENNEN.
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in Molenbeek, kondigde ik onze verhuis aan. Een van de mi-
litanten bleek iemand te kennen op een domein in Hastière, 
niet ver van Beauraing. We gingen op bezoek bij hem. Die 
persoon bleek dan weer anderen te kennen. 

Monique: Onze groep heeft ook mee vorm gekregen door 
Gianni, een jonge Italiaan die in het prille begin vier maanden 
met ons heeft doorgebracht als stagiair.  

Marc: Ik kende de mensen uit de streek en legde het eer-
ste contact. Gianni ging met hen in gesprek, nam notities, 
schreef hun verhaal uit en ging daarna meermaals terug om 
te bekijken of alles wel klopte. De mensen die hij ontmoette, 
maakten ook ontmoetingen met nieuwe mensen mogelijk. 
En zo ontstond onze groep. 

Welke acties ondernemen jullie met de 
groep?
Monique: ATD Vierde Wereld is voornamelijk actief in de 
steden. Dit was een kans om armoede op het platteland te 
ontdekken en contacten te leggen.  Maar de mensen die we 
leerden kennen wilden acties ondernemen en deelnemen aan 
de Volksuniversiteit. We hebben uiteindelijk naar hen geluis-
terd.  De helft van de tijd werken we aan de voorbereiding van 
de Volksuniversiteit. Daarnaast hebben we nog enkele acties.

Kunnen jullie iets meer vertellen over 
die activiteiten? 
Monique: Op het domein in Hastière wonen een tweehon-
derd gezinnen, erg geïsoleerd van de rest van het dorp. Er is 
een hoge werkloosheidsgraad en veel kinderen gaan naar het 
buitengewoon onderwijs. Vele gezinnen zien de toekomst 
somber in. Met “Operatie talenten” willen we bewijzen dat 
deze ouders en kinderen talenten hebben. Het domein is een 
gesloten wereld en dat willen we doorbreken. “Operatie ta-
lenten” zijn drie dagen vol workshops en ontmoetingen op 
het domein. De workshops worden geleid door de bewoners 
zelf. Een vrouw die een atelier met kinderen leidde zei: “ik 
had nooit gedacht dat ik dit zou kunnen”. De ateliers zijn de 
ideale manier om elkaar te leren kennen en met een andere 
blik naar elkaar te kijken. We zijn dit jaar al aan de derde edi-
tie toe. Er nemen nu ook mensen en organisaties van buiten 
het domein deel. 

Marc: We vertrekken vanuit wat de mensen zelf willen. Ze 
kennen vaak ook mensen met een of ander vaardigheid. 
Onze rol is om de banden die er gesmeed worden te onder-
steunen. De rest gebeurt vanzelf.

Monique:  Met ons schoolproject werken we zowel op 
 lokaal als op nationaal niveau. De groep is zeer betrokken bij 

	 Marc (rechts) met enkele leden van de groep in Beauraing 
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het nationaal project “Onze ambities voor school”. Dit is een 
project waarin professionelen uit de onderwijswereld, ouders 
en adolescenten met armoede ervaring samen komen om 
voorstellen te formuleren opdat iedereen, ook jongeren in 
armoede, op school zou kunnen slagen. Verder organiseren 
we lokaal ook ontmoetingen, zoals bijvoorbeeld tussen een 
onderwijsinspecteur, leerkrachten en families. 

Marc: De jongeren zijn hiervoor sterk vragende partij. Dit ver-
baast de professionelen regelmatig. 

Monique: Er zijn leden van de groep die niet kunnen lezen 
of schrijven. Zij vonden dat hier iets aan gedaan moest wor-
den. Marc en ik kunnen dat niet op ons nemen, maar door 
het project  Kruising van Kennis had ik contact met een leer-
kracht van een alfabetiseringsorganisatie. 

Marc: Nu nemen leden van onze groep deel aan de vorming 
“lire et écrire”, maar komen ook deelnemers van “lire et 
 écrire” naar onze groep. 

En slagen jullie erin ATD Vierde Wereld 
bekend te maken en nieuwe vriend-
schappen te smeden? 
Monique: Ik denk dat dit toch wel gelukt is. Dat we als groep 
konden groeien hebben we ook te danken aan ons gemeen-
tebestuur. Zij staan heel open voor samenwerking en onder-
steunen onze activiteiten. Toen we de Volksuniversiteit in de 
regio wilden organiseren, hielpen ze ons meteen bij het zoe-
ken van een zaal. Toen we de zalen gingen bekijken, voelden 
we ons wat ongemakkelijk: dit zouden we nooit kunnen be-
talen. Maar ze stelden ons meteen gerust: de gemeente zou 
dit betalen, net zoals de autobus die mensen van het station in 
Dinant naar de locatie zou brengen. Ze investeren niet alleen 
geld, maar ook tijd.  Het is een enorm warme streek, met gast-
vrije en vriendelijke mensen die altijd klaar staan om te helpen.

Marc: De gemeente raadpleegt ons nu ook regelmatig wan-
neer ze acties ondernemen om op die manier ieders stem te 
horen. De relatie die we met de gemeente hebben is verba-
zingwekkend. 

Monique: In een lokale krant stond eens een artikel over het 
domein in Hastière, dat heel beledigend was voor de gezin-
nen. Ze waren furieus. We kwamen samen om na te denken 
wat we hem wilden zeggen. We nodigden hem uit voor 17 
oktober, hij kon niet, maar wilde ons wel ontmoeten.  Daarna 
schreef hij een mooi artikel over de strijd van deze gezinnen. 
We hadden er een vriend bij.

Uit hoeveel gezinnen bestaat de groep 
momenteel? 
Monique: We hebben contact met een 45-tal gezinnen. 
Maar er komen nog steeds nieuwe mensen bij. We ontmoe-
ten mensen in een straal van 40 km rond Beauraing.

Marc: Mensen vragen ons soms hoe we nieuwe gezinnen 
motiveren om verder te gaan en steeds op zoek te gaan naar 
nieuwe mensen. Wel, wij hoeven hen niet te motiveren. Ze 
zijn gemotiveerd. Het is alsof ze er al twintig jaar op gewacht 
hebben. Het enige wat Monique en ik hen bieden is de mo-
gelijkheid om samen te komen en te praten.

Wat is jullie droom en hoop voor de toe-
komst?
Monique: We hopen dat er een sterk netwerk gevormd 
wordt in de streek, zodat het werk ook zonder ons kan ver-
der gezet worden. 

Marc: Zelf zou ik graag nog eens een rondreis maken om 
mijn vrienden uit Noisy-Le-Grand terug te zien en met hen 
te spreken over hoe zij de tijd in het kamp hebben beleefd.
 
Monique: En voor ons beiden blijft het ook de uitdaging om 
aan de buitenwereld uit te leggen waar we met ATD Vierde 
Wereld voor staan. 

Sara Philips – Evelien Lambrecht

	 Monique tijdens de Volksuniversiteit in Hastière 
op 23 april | Foto: Julian Hills
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ZOMERKAMP 
DJYNAMO

VAN 13 TOT 19 JULI ONTMOETTEN ENKELE VLAAMSE EN POOLSE JONGEREN ELKAAR IN ONS  
VIERDE WERELDHUIS IN BRUSSEL. TIJDENS DIT DJYNAMO ZOMERKAMP WERKTEN ZIJ IN ONZE TUIN 
EN LEERDEN ZE BRUSSEL, VLAANDEREN EN OOK ELKAAR KENNEN! VOOR VELEN ONDER HEN WAS 
HET EEN EERSTE ECHTE KENNISMAKING MET ATD VIERDE WERELD. HET WERD EEN BOEIENDE WEEK 

VOL ONTMOETING, UITWISSELING, SPEL EN PLEZIER!

	 Enkele ‘ijsbrekers’

	 Werken in de tuin: voor & na! 	 Op uitstap in Brussel

	 Pools-Nederlandse les

	 Bedankt aan alle deelnemers!
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ARMOEDE UITROEIEN - 
VAN VERNEDERING 

EN UITSLUITING NAAR 
PARTNERSCHAP  

17 OKTOBER 2016

Coming together to overcome poverty 
– Samenkomen om armoede te over-
winnen
Dat gebeurt op honderden plaatsen over heel de wereld. Zie: 
www.overcomingpoverty.org
Voor België is er ook www.17oktober.be en op de volgende 
bladzijden vind je een selectie.

Over heel de wereld
17 oktober is door de Verenigde Naties erkend is als Wereld-
dag van verzet tegen extreme armoede. 
De VN stellen elk jaar een thema voor. Voor 2016 is dat: ‘Ar-
moede uitroeien. Van vernedering en uitsluiting naar part-
nerschap’.

Een einde maken aan armoede in al 
haar vormen, tegen 2030
Het thema voor 2016 kadert in de Agenda 2030 voor Duur-
zame Ontwikkeling die vorig jaar goedgekeurd werd door 

de Verenigde Naties. ‘Beëindig armoede in al haar vormen.’ 
Want armoede is multidiminsioneel en heeft vooral te ma-
ken met falende toegang tot kansen en rechten. Armoede 
uitroeien, overal en in al haar vormen, is een absolute voor-
waarde voor een duurzame ontwikkeling. 
Alle mogelijke inspanningen moeten geleverd worden om 
mannen, vrouwen en kinderen te bevrijden uit onmenselijke 
levensomstandigheden.

Een zorgzame promotie: 17 oktober 
moet een dag blijven om de dagelijkse 
strijd van mensen in armoede te eren
Begonnen in 1987 en erkend in 1993 kende de Werelddag 
een groeiend succes. De bedoeling moet bewaakt worden. 
In 2008 werd daartoe een comité opgericht. Een rapport van 
de Verenigde Naties in 2006 was de aanleiding. Dit rapport(*) 
evalueerde de impact van de Werelddag. Het rapport bena-
drukte de Mensenrechtenbenadering van de Werelddag en 
de actieve deelname van mensen in grote armoede. In het 

Samenkomst van het internationaal 17 oktober-comité in juni 2016. 16 leden, 15 nationaliteiten, 5 continenten     
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Leden van het comité vertellen  waar en hoe zij de Werelddag ondersteunen     

beknopte rapport is men zich bewust dat een toenemende 
erkenning ook een toenemend risico kan zijn voor de veran-
dering van de kernboodschap van de Werelddag. Vanuit de 
bezorgdheid dat 17 oktober ´een dag blijft om de dagelijkse 
strijd van mensen in armoede te herinneren en te eren´, is het 
comité ontstaan. De leden, 15 tot 20 personen verkozen voor 
4 jaar, vormen een referentiegroep met aanzien en uiteenlo-
pende politieke ervaringen. De huidige voorzitter is Donald 
Lee, een voormalige senior economist van de V.N. en expert 
over armoedevraagstukken in de wereld.
(*) rapport A/61/308, te vinden op website van Verenigde Naties

De diversiteit van het comité als  
weerspiegeling van de diversiteit van 
de Werelddag
Een jurist, een opvoeder, een vakbondsmedewerkster, een 
schrijver, een directrice van een kindermuseum, een volontai-
re, een voormalig minister, een maatschappelijke werker, een 
militant, een dichter, een internationale adviseur,...Ze werken 
lokaal, nationaal of internationaal. Maar ze delen hun inzet 
tegen armoede en uitsluiting, en daarbij de overtuiging dat 
de Werelddag op 17 oktober een krachtig middel en een 
jaarlijkse publieke oproep tot solidariteit en engagement is. 
´We willen de vieringen van 17 oktober promoten als ruimte 
voor vernieuwing, waar mensen met verschillende sociale en 
economische achtergronden elkaar kunnen ontmoeten en 
van elkaar kunnen leren, met respect voor diversiteit, en waar 
aan vrede gebouwd wordt.´

ATD Vierde Wereld was in 1987 de 
gangmaker voor de Werelddag en in 
2016 gastheer voor het comité
‘Het was een hartelijke ontmoeting’ zegt Katia Delisse-Mer-
celis, volontair van ATD Vierde Wereld. ‘Voor het eerst kwa-
men de leden van het 17 oktober–comité samen in het inter-
nationaal centrum van ATD Vierde Wereld ten noorden van 
Parijs. En die directe dialoog was verrijkend.’ Katia had een 
ondersteunende rol in de bijeenkomst van juni en was onder 
de indruk van de persoonlijke betrokkenheid en het politiek 
engagement van de leden.

Leave no one behind -  
Laat niemand achter
Katia Delisse-Mercelis: ‘De jaarlijkse werkdagen van het 17 
oktober-comité werden dit jaar afgesloten met een publie-
ke bijeenkomst in Parijs. Hoe kan de Werelddag van Verzet 
tegen armoede bijdragen aan vrede en aan de realisatie van 
de Duurzame Ontwikkelingsdoelen 2030? Vertegenwoordi-
gers van de niet-gouvernementele, culturele, economische 
en spirituele sectoren werden uitgenodigd om hierover van 
gedachten te wisselen. Cassam Uteem, voorzitter van de 
internationale Beweging ATD Vierde Wereld, en voormalig 
president van de Republiek Mauritius, verheugde zich over 
de toenemende impact van de Werelddag. Donald Lee, 
voorzitter van het 17 oktober-comité, sprak van een door-
braak. Van de Milleniumdoelen naar Agenda 2030 is een 
stap vooruit gezet: ´niet enkel de 50% meest zichtbare en 
toegankelijke mensen bereiken, (…) maar de minst zichtba-
re, meest gemarginaliseerde, en sociaal uitgesloten mensen 
in de samenleving.´ Of : Laat niemand achter. Leave no one 
behind.’

1957 - 1987 - 2017
Met deze samenkomst trokken de internationale Beweging 
ATD Vierde Wereld en het internationaal 17 oktober-comité 
de campagne 2017 op gang: 30 jaar Werelddag van Verzet 
tegen extreme armoede en 60 jaar bestaan van ATD Vierde 
Wereld. 

Isabelle Pypaert-Perrin, algemeen directeur van ATD Vierde 
Wereld: ´Mensen in armoede, en allen die onder een of an-
dere vorm van geweld leven, leren ons de ware betekenis van 
vrede. Elke dag betalen ze daarvoor de prijs, meestal in stilte. 
(…). De solidariteit die ze betonen en wat ze doen om het sa-
menleven mogelijk te maken, het zijn handelingen die meest-
al niet gezien worden of die verkeerd begrepen worden.’

Een ontmoeting tussen mensen die zich verzetten tegen ar-
moede en allen die een ideaal van rechtvaardigheid en ver-
bondenheid delen, dat wordt de inzet van 2017.
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Op deze dag bevestigen we onze toewijding om 
samen na te denken, beslissingen te nemen en actie 
te ondernemen tegen armoede en een betere wereld 
te creëren waarin niemand achterblijft. Onze doelstel-
ling moet welvaart voor iedereen zijn, niet voor een 
handvol mensen (Ban Ki-moon, Secretaris-Generaal 
Verenigde Naties, 17 oktober 2015)

Brugge 
Zaterdag 15 oktober 
“Goed wonen is een basisrecht”
Van 13.30 tot 18.00 uur op de Markt en in het Provinciaal 
Hof, Markt 3. Meebouwen aan een muur van een goede 
woning onder de muzikale begeleiding van Marino Punk 
(13.30); samenzang (14.00); inspringtheater (14.15); hulde 
aan slachtoffers van armoede en uitsluiting (16.15); daarna 
receptie (16.45).
Meer info: Jo Dhaenens, 0485/12.37.37, jodhaenens@
telenet.be

Brussel
Woensdag 19 oktober 
Europees Parlement. Intergroep “Extreme Armoede en 
Mensenrechten - Vierde Wereld Comité”
Bijeenkomst in de namiddag. Inschrijving is verplicht via 
website.
In de vooravond: hulde brengen aan de slachtoffers van ar-
moede aan de Gedenksteen voor Slachtoffers van Armoede 
bij het Europees Parlement (ter hoogte van Belliardstraat 77)
Meer info: zie website

Gent
Zaterdag 17 oktober 
“Armoede is geen eigen keuze, de koek is groot genoeg 
voor iedereen”
Van 19.00 tot 20.00 uur bij de Gedenksteen (geplaatst in 
1994) op het Sint-Pietersplein: herdenking.
Verder ook nog : acties en optocht (plaats en tijdstip: zie 
website)
Meer info: www.bmlik.be, Beweging van Mensen met Laag In-
komen en Kinderen vzw, 09/2241215, secretariaat@bmlik.be.

Koksijde
Inleefweek: inwoners van Koksijde ervaren gedurende een 
week wat het betekent om
rond te komen met 60 euro per volwassene en 20 euro per 
inwonend kind.
Meer info omtrent inschrijving (voor 30 september), 
start- en slotmoment: Pierre Deleu, pierre.deleu@telenet.be, 
0499/71.58.12, 

Kortrijk
Zaterdag 17 oktober
“Wonen”.
Tijdens de wekelijkse markt (8.00 tot 13.00 uur) wordt actie 
gevoerd op de Grote Markt; om 18.00 zijn er gesprektafels 
(plaats : zie website)
Meer info: A’kzie, akzie@live.be, 0479/05.55.25 of 
0474/37.64.31, www.vzw-akzie.be

Leuven
Maandag 10 oktober 
Van 20.00 tot 22.00 uur in het Wereldcafé, Helleputteplein: 
dialoogavond rond het boek ‘Strootjes in het zand’ van Niek 
Tweehuijsen, armoede in Tanzania én armoede in Leuven.
Woensdag 12 oktober 
Van 14.00 tot 17.00 uur op het Ladeuzeplein: kinderen 
vanaf 6 jaar en jongeren spelen en voeren opdrachten uit 
met als thema “armoede en huisvesting”, als afsluiting een 
optocht naar de Steen tegen Armoede op de Grote Markt.
Vrijdag 14 oktober 2016 
Van 20.00 tot 23.00 uur bij de Steen tegen Armoede op 
de Grote Markt : “Warme babbels aan de steen”, samen 
in gesprek gaan rond het thema armoede en huisvesting in 
Leuven, warme drank wordt aangeboden.
Zaterdag 15 oktober  
 “Armoede knelt …. ook in Leuven”
Om 14.00 uur (vertrek om 14.30) aan het station: start 
kleurrijke optocht naar de Grote Markt.
Van 15.00 tot 17.00 uur op de Grote Markt bij de Steen: 
soep en brood, animatie, en als slot een stiltemoment met 
samenzang bij de Steen, uitrollen van witte lakens uit het 
stadhuis. 
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UITROEIEN - VAN 
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UITSLUITING NAAR 

PARTNERSCHAP

Maandag 17 oktober
Om 17.17 uur bij de Steen tegen Armoede op de Grote 
Markt: herdenking, stiltemoment, samenzang en 
uitwisseling.
Meer info: Buurtwerk ‘t Lampeke vzw, 0477/75.23.73, 
info@lampeke.be, www.lampeke.be

Lint
Zaterdag 15 oktober 
Om 20.00 uur (deuren: 19.00) in het OCMW dienstencen-
trum De Schakel, Oudstrijdersplein 1. Het solidariteitskoor 
Frappant zingt ‘De historie van Den Eene en Denandere’ 
(vvk 5€ adk 7€); gevolgd door een gezellig samenzijn en 
receptie.
Meer info: OCMW Huis, 03/460 18 60 of Josée Kleijn, 
03/455 56 3

Oostende
Van 7 tot 17 oktober: “Armoede in woord” aan de kiosk 
in het Leopoldpark. 
Van 15 tot 22 oktober: Inleefweek armoede. Info en 
inschrijving: oostende@vormingplus.be. Inschrijven vóór 
30/09/2016.
Maandag 17 oktober van ‘5 voor 12’ tot 13.30 uur in 
Leopoldpark: “soep an d’horloge’: 
soep met brood, ontmoeting, getuigenissen, muzikale 
verrassingsact. 
Meer info: werkgroep-17-oktober-Oostende, Annemie 
Deleyn: annemiedeleyn@open-school.be, 059/80.18.83.

Ronse 

Maandag 17 oktober 
“Investeren in wonen, is investeren in mensen”
Vanaf 13.30 uur op de Grote Markt: met kartonnen dozen 

bouwen verenigingen en scholen een gastvrij dorp.  
Een signaal om te verwijzen naar de schrijnende 
woonsituatie van vele gezinnen.  
Een lappendeken “Koerte Puintè” van 17m x 10m gebreid 
door mensen met en zonder armoede-ervaring, wordt 
ontrold. Een oproep voor een warme, solidaire samenleving. 
Om 16.30 uur stiltemoment bij de Steen “Armoede, een 
blok aan ons been!” (bibliotheek), gevolgd door een hapje 
en drankje in het lokaal van de Vrolijke Kring.
Meer info: Vrolijke Kring, leen.vandenhaute@devrolij-
kekring.be -  0497/42.61.02 

Willebroek
Zaterdag 15 oktober 
Van 14.00 tot 17.00 uur in en rond het oud gemeentehuis, 
A. Van Landeghemstraat 99: een ruil- en tweedehandsbeurs 
van (kinder)kleding en speelgoed. Met daarbij ook: dialoog-
tafels, crea workshops, kinderanimatie, tentoonstelling. 
Als afsluiter een pop-up optreden: “ik was, ik ben, ik wil zijn“.
Zaterdag 22 oktober muzikaal optreden van het Soci-
aal Artistiek project Onze Rijkdom met in het voorpro-
gramma Hans Van Cauwenberghe en zijn groep Bazaar. 
Mensen in armoede kwamen samen en zo groeiden 
liedjesteksten, geïnspireerd vanuit hun eigen bestaan.                                                                                                                                         
Locatie:  Gemeentelijke Schouwburg om 20.15uur. 
Inkom 15€/13€. 
Meer info: samenleven@willebroek.be of atdwillebroek@
gmail.com

ATD Vierde Wereldgroepen werken mee aan deze 
initiatieven. 

Meer activiteiten en info: www.atd-vierdewereld.be 
en www.17oktober.be



12  | VIERDE WERELDBLAD

KALENDER 
VOLKSUNIVERSITEIT VAN DE VIERDE WERELD
Zaterdag 1 oktober en zaterdag 3 december 2016
Plaats van dialoog en vorming met mensen in armoede

EUROPESE   
VOLKSUNIVERSITEIT VAN DE VIERDE WERELD
Maandag 19 en dinsdag 20 december 2016
Een afvaardiging van ATD Vierde Wereld Vlaanderen neemt deel

KENNISVOORMIDDAG
Zaterdag 29 oktober 2016 en 11 maart 2017

LEESBIJEENKOMSTEN
Leesbijeenkomsten zijn gepland in:
-  Lint
Raadpleeg daarvoor onze website.

17 OKTOBER, WERELDDAG VAN VERZET TEGEN EXTREME ARMOEDE
Zie de speciale agendapagina in dit blad

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

EUROPESE VOLKSUNIVERSITEIT
Om bruggen te bouwen tussen mensen in armoede en de instellingen waarin vorm 

gegeven wordt aan de Europese Unie, organiseert ATD Vierde Wereld sinds 1982 om de 
twee jaar een Europese Volksuniversiteit. Ook in 2016 zullen afgevaardigden van ATD Vierde 

Wereld uit heel Europa samenkomen in Brussel. In september starten de voorbereidende vergade-
ringen met als hoogtepunt de plenaire zitting op 20 december in het Europees Sociaal en Economisch 

Comité in het Europees Parlement. Er zal gewerkt worden rond de volgende thema’s:
• De garantie op het recht om legaal te verblijven op het grondgebied van de EU
• De garantie op bestaansmiddelen om een waardig leven te kunnen leiden
Het doel van de Volksuniversiteit is om de dialoog te vergemakkelijken tussen mensen in armoede en andere 
burgers en politici om zo de analyse van de situatie te verrijken en de toekomstige politieke voorstellen te verfijnen.

	 Op 3 juli kwamen we samen rond het 
thema ‘schoonheid’. Het werd een leuke 
Volksuniversiteit! | Foto: Julian Hills 


