Samen voor waardigheid
ATD Vierde Wereld is een NGO voor armoedebestrijding. Ze
werd in 1957 door Joseph Wresinski opgericht samen met de
inwoners van een sloppenwijk in de buurt van Parijs. Omdat
Wresinski zelf in armoede opgroeide, had hij een goed inzicht
in de realiteit van armoede en de wijze waarop ze kan worden
bestreden: met de armsten zelf en vanuit hun ervaringen en
kennis. Met en vanuit de meest uitgesloten mensen gaat ATD
Vierde Wereld daarom voortdurend in dialoog met andere
burgers, professionelen en beleidsmakers. Ook door creatieve
en culturele activiteiten proberen we ontmoeting, begrip en
respect centraal te stellen. Alleen zo komt er een wereld
waarin de fundamentele rechten van alle mensen worden
gerespecteerd.

‘Het ergste aan armoede is het leven zien
voorbijgaan en er zelf buiten staan.’

ATD Vierde Wereld in België
De beweging ATD Vierde Wereld is in België actief via vier VZW’s:
ATD Vierde Wereld België vzw is erkend om fiscale attesten af te leveren en staat in voor de fondsenwerving.
Ze steunt hiermee de acties en teams van de Vierde Wereldbeweging in België en elders in de wereld.
Hiervoor kan beroep gedaan worden op een financiële ondersteuning van de stichting ATD Vierde Wereld,
erkend als stichting van openbaar nut.
ATD Vierde Wereld Vlaanderen vzw is door de Vlaamse overheid erkend en gesubsidieerd als “vereniging
waar armen het woord nemen”. ATD Quart Monde Wallonie-Bruxelles asbl is erkend en gesubsidieerd als
organisatie voor permanente vorming. ATD Quart Monde Jeunesse Wallonie-Bruxelles asbl als
jeugdvereniging.

Voor onze acties doet ATD Vierde Wereld beroep op:
Militanten: Dit zijn ervaringsdeskundigen, mensen die armoede en uitsluiting kènnen. Zij verzetten zich tegen
extreme armoede, komen op voor zichzelf en voor degenen die het nog moeilijker hebben.
Medestanders: bruggenbouwers die in hun eigen omgeving de stem van de Vierde Wereld laten horen.
Volontairs ofwel permanente werkers. Zij engageren zich voor langere tijd, dag in dag uit en wereldwijd in de
strijd tegen armoede.
Vlaanderen
In Vlaanderen zijn er vier lokale groepen waarin
medestanders en militanten als vrijwilliger
geëngageerd zijn met personen in armoede:
Willebroek, Oostende, Ronse en Brussel. In
Hasselt, Brugge, Kortrijk en Leuven zijn er
medestandersgroepen.
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Enkele acties
Volksuniversiteit
Tijdens de Volksuniversiteit leren mensen in
armoede hun ervaringen rond een bepaald
thema op een geordende manier te uiten en zo
meer inzicht te krijgen in hun situatie. Ze leren
opkomen voor hun eigen rechten en de rechten
van mensen in een soortgelijke situatie. Ze gaan
bovendien in dialoog met mensen uit andere
maatschappelijke milieus.
‘Ons enige doel: dat de gezinnen die in
schrijnende armoede leven, kunnen opkomen
voor zichzelf en anderen.’ Joseph Wresinski

Presentie
Een permanent werker neemt wekelijks de tijd om in
Willebroek en Ronse mensen te bezoeken die niet naar
onze vergaderingen kunnen komen. In Brussel gaat hij
samen met een militant actief op zoek naar nieuwe
mensen. Ze gaan hierbij naar verschillende
ontmoetingsplekken om ATD Vierde Wereld voor te
stellen en nieuwe mensen te leren kennen.

Jongerenwerking Djynamo
In 2016 blazen we onze jongerenwerking nieuw
leven in. Tijdens activiteiten van Djynamo
ontmoeten
jongeren
met
uiteenlopende
achtergronden elkaar. Ze leren elkaar goed kennen
en zoeken hoe ze hun ideaal, een wereld zonder
armoede en uitsluiting, kunnen waar maken.
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Ons financieel steunen
ATD Vierde Wereld heeft giften nodig om haar acties te kunnen voeren. Hieronder geven we enkele
mogelijkheden om ons financieel te steunen:
Tijdens elke Volksuniversiteit voorzien we een vieruurtje. Dit vieruurtje kost 30 euro per
Volksuniversiteit. Per werkjaar komt dit neer op 150 euro (vijf Volksuniversiteiten).
Ieder werkjaar proberen we een familiale Volksuniversiteit te organiseren met animatie, een
optreden,… De kosten voor een familiale Volksuniversiteit komen neer op ongeveer 500 euro.
Dit jaar organiseren we een weekend voor enkele gezinnen in Everbeek. Dit is een moment waarop
gezinnen in armoede even kunnen ontspannen. De kosten voor zo’n weekend voor 1 gezin, 2 nachten
komen neer op 200 euro.
Wil je de deelname van een jongere aan onze Djynamobijeenkomsten sponsoren? Een GO-PASS kost 51
euro.

Giften kunnen overgeschreven
worden aan ATD Vierde Wereld
België vzw op
IBAN : BE89 0000 7453 3685
met vermelding "GIFT”.
Fiscaal attest vanaf 40 euro per jaar.

ATD Vierde Wereld is lid van de Vereniging voor Ethiek
in de Fondsenwerving en respecteert een aantal
ethische regels, zoals:
de vereniging laat geen dure campagnes
uitvoeren om nieuwe leden, vrienden of
donateurs aan te trekken.
de namen en adressen van haar leden, vrienden
en donateurs worden niet aan derden
doorgegeven.
de leden van het bestuur werken belangeloos

Voor meer info over onze projecten, kan u met ons contact opnemen:
Beweging ATD Vierde Wereld in België
Victor Jacobslaan 12, 1040 Etterbeek
contact@atd-vierdewereld.be
02/647.92.25

