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Lid worden 
van ATD 
Vierde 
Wereld ? 

Elke mens is evenveel waard, 
welke plaats zij of hij ook 

heeft in de samenleving.
De onrechtvaardigheid, verne-
dering, schaamte, machteloos-
heid, uitsluiting, die mensen 
in grote armoede doorstaan, 
kunnen we niet aanvaarden.

In de overtuiging dat ieders 
inspanning nodig is, spreekt de 
beweging ATD Vierde Wereld 
overal mensen aan om bond-
genoten te worden en partner-
schappen te ontwikkelen op 
alle niveaus van de samenle-
ving.
Door de stem van de armste 
mensen te laten horen, wor-
den de verantwoordelijken 
van politieke, economische, 
religieuze, culturele instanties 
aangesproken.

Ook u kan lid worden van ATD 
Vierde Wereld
Het lidgeld bedraagt 3 euro 
per jaar. Wat u eventueel meer 
stort, wordt als gift beschouwd. 
Voor giften van minimaal 40 
euro per jaar ontvangt u in fe-
bruari 2014 een fiscaal attest.
Overschrijven kan op reke-
ningnummer 000-0745336-85 
(IBAN : BE89 00007453 3685) 
met vermelding van “lidmaat-
schap”.

In bijlage vindt u een voorge-
drukt overschrijvingsformulier. 
Door het lidmaatschap te beta-
len onderschrijft u de uitgangs-
punten van de Internationale 
Beweging ATD Vierde Wereld 
en (her)bevestigt u uw steun. 
U ontvangt een lidmaatschaps-
kaart. 

Zie ook: www.atd-vierdewereld.
be > Wie zijn wij > Over ATD 
Vierde Wereld > Onze beginse-
len.

Extreme armoede uitbannen, een weg naar vrede 

Tekening Steven Gryspeerdt
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In december 2012 kwam een 30-
tal jongeren uit heel Europa samen 
in Boedapest om over ‘actieve 
deelname aan de maatschappij’ 
ervaringen uit te wisselen. Er werd 
een aanzet gegeven voor aanbeve-
lingen die het voor alle jongeren 
mogelijk moeten maken om zich 
actief in te zetten. Omdat we 
een breed platform aan jongeren 
bij dit proces willen betrekken, 
kwamen we in februari twee keer 
samen met Vlaamse jongeren om 
verder te werken. We wierpen 
een blik op de maatschappij en 
dachten na over hoe jongeren zich 
vandaag de dag actief inzetten, 
wat de moeilijkheden zijn en hoe 

we deze kunnen overwinnen. 
De redenen waarom we ons inzet-
ten en actief deelnemen kunnen 
heel verschillend zijn. We zochten 
voorbeelden uit ons eigen leven: 
in de familie, bij het sporten, bij 
de VierdeWereldbeweging, bij de 
jeugdbeweging,… Jongeren zijn 
gemotiveerd om zich in te zetten 
en ze zijn ervan overtuigd dat ze 
zo verder kunnen komen: “Het 
kan belangrijk zijn, veel informa-
tie die ik krijg, kan nog van pas 
komen. Ik vind het ook goed om 
nieuwe contacten te leggen.” 

Obstakels
Maar er zijn veel obstakels en al 

snel kwamen we tot de 
vaststelling dat het niet 
altijd gemakkelijk is om 
actief deel te nemen. 
Jongeren worden vaak 
geconfronteerd met 
vooroordelen en dis-
criminatie: “Je wil wel 
verder geraken maar het 
lukt je gewoonweg niet, 
je komt weinig stappen 
verder. Dit kan zijn door 
je verleden, je uiter-
lijk, geld,... .” Dit wekt 
frustraties op en werkt 
demotiverend. 
Daarnaast vinden de 
jongeren dat ze vaak 
onderschat worden en 

dat hen op die manier kansen 
worden ontnomen. Ze vinden 
het dan ook belangrijk dat er tijd 
genomen wordt om hen te leren 
kennen en naar hen te luiste-
ren. Op die manier ontstaat een 
vertrouwensband en die motiveert 
jongeren om zich in de toekomst 
nog meer in te zetten. 
Vaak ervaren jongeren ook dat 
ze slecht of niet geïnformeerd 
worden. Het is bij bijeenkomsten 
belangrijk dat op een verstaanbare 
manier wordt uitgelegd wat de 
thema’s zijn, hoe alles verloopt 
en wat van de jongeren wordt 
verwacht. Op die manier weten zij 
waar ze aan toe zijn en dit maakt 
de drempel om zich actief in te 
zetten kleiner. 

Het is duidelijk dat ‘actieve deel-
name’ een belangrijk thema is dat 
jongeren vandaag de dag bezig-
houdt. De komende tijd proberen 
we meer jongeren in Vlaanderen 
te ontmoeten en hun ervaringen 
te peilen. Al deze ervaringen en 
bedenkingen bundelen we in een 
verslag dat we delen met de leden 
van de internationale beweging 
ATD Vierde Wereld en beleidsma-
kers. 

Sara Philips

Werken aan een rechtvaardige 
samenleving met álle jongeren

Aan een rechtvaardigere samenleving werken kan alleen als álle 
jongeren actief deel kunnen nemen aan dit proces. Vaak krijgen 
jongeren die in moeilijke omstandigheden leven de kans niet of 
worden ze niet gehoord. Bij ATD Vierde Wereld vinden we het be-
langrijk dat jongeren hun stem te laten horen. 

Actief meebouwen aan de maatschappij van 
morgen, dat is wat alle jongeren willen. Jonge-
ren met en zonder ervaring van armoede uit 
België en Nederland bouwen mee aan eco-
logische Aardewoningen ofwel Earthships tij-
dens een zomerweek van ATD Vierde Wereld. 
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Mieke Nolf is stafmedewerker bij 
‘Uit De Marge’, een ondersteu-
ningsorganisatie voor maatschap-
pelijk kwetsbare kinderen en 
jongeren. In september 2012 nam 
ze deel aan de Volksuniversiteit van 
de Vierde Wereld rond het thema 
‘Een toekomst voor alle jongeren’. 
Stagiair sociaal-cultureel werk 
Dries Vastiau en medestandster 
Sara Philips zochten haar opnieuw 
op voor een uitgebreid interview. 
We geven hier enkele citaten weer. 
Het hele interview vindt u op onze 
website. 

“De verwachtingen naar kinderen 
en jongeren zijn gigantisch, de 
economische druk stijgt. In een 
geglobaliseerde wereld moeten de 
loonkosten en de productiekosten 
omlaag en de productie moet hoger, 
dat wil zeggen dat de mensen beter 
moeten presteren. Dat weerspiegelt 
zich in het onderwijs. Werken aan 
individuele talenten wordt meer en 
meer aangemoedigd.  Er is minder 
ruimte voor die andere bekommer-
nis: ‘hoe kunnen wij er voor zorgen 
dat iedereen zich in een klasgroep 
goed voelt, een plekje krijgt en zijn 
ding kan doen’. Neen, het belang-
rijkste zijn de individuele talenten. 
(…) Eigenlijk al van heel jongs af 
voelen kinderen: ‘ik hoor er bij of 
ik hoor er niet bij, ik kan mee of ik 
kan niet mee’.”
“Jongeren voelen aan dat ze er niet 
bij horen en voelen ook wat kwaad-
heid. Indien er met die jongeren 
een traject wordt afgelegd dan ebt 
die kwaadheid weg. Die kwade 
energie wordt dus positiever omge-
zet, er kan iets mee gedaan worden, 
er kan iets mee veranderen.”
“Het gaat er niet enkel om jongeren 
te versterken en in te passen in de 
samenleving, wij willen de samen-
leving ook veranderen en jongeren 
sterker maken om de samenleving 
te veranderen.”

Mieke Nolf (panel, midden) in dialoog met jongeren tijdens 
de Volksuniversiteit op 30 september 2012 in Willebroek. 

“Overheden moeten meer 
investeren in mensen die 
de link leggen tussen die 
jongeren en de samen-
leving. Jongeren moeten 
leren hoe een samenleving 
werkt en hoe ze eraan kun-
nen deelnemen. Er moet 
complementair gewerkt 
worden, iedereen heeft zijn 
eigen taak, zowel  politie-
mensen als de buurtwer-
kers.”

Vertrouwen
“Groepen met de meest 
gekwetste jongeren zijn 
het moeilijkst om bindin-
gen mee op te bouwen. Zij 
hebben weinig vertrouwen 
in de maatschappij en voor 
hen betekent de jeugdwer-
ker de maatschappij. Het 
duurt dus lang voor het 
vertrouwen is opgebouwd.”
“Uit De Marge ondersteunt 
een 100-tal verenigingen 
die lid zijn, de doelgroe-
pen zijn heel divers. Het 
gaat onder andere om 
groepen van de Marok-
kaanse gemeenschap, 

groepen uit de generatie-ar-
moede,… . Je merkt dus wel 
de enorme diversiteit van de 
samenleving.”
“De jeugdverenigingen zijn 
niet meer rond een sociale 
klasse georganiseerd, jeugd-
verenigingen zijn er nu voor 
‘iedereen’. Als je er voor 
iedereen probeert te zijn ga 
je juist een deel verliezen. 
(…) Uiteindelijk zullen het 
vooral jongeren zijn uit de 
middenklasse die naar de 
jeugdbewegingen gaan, de 
armere klasse voelt zich 
sneller niet thuis.”
“Mensen in armoede ont-
wikkelen eigen oplossings-
strategieën die voor ons 
vreemd kunnen lijken. Toch 
mogen we deze niet zomaar 
veroordelen en wegschui-
ven, we moeten er uit leren 
en de klik maken met onze 
kijk en de kijk vanuit de 
kansarmoede. Mensen in 
armoede moeten betrokken 
worden bij het zoeken naar 
oplossingen.”

Jongeren sterker maken om de 
    samenleving te veranderen 



4 vierdewereldblad maart-april 2013 

Ervaringskennis van men-
sen in armoede is essen-
tieel en net zo belangrijk 

als academische kennis bij 
het maken en uitvoeren van 
plannen om de armoede in de 
wereld duurzaam te bestrijden. 
Dat zei een vertegenwoordiger 
van de Europese Unie tijdens 
het seminar ‘Opkomen voor 
een duurzame ontwikkeling die 
niemand achterlaat’ op dinsdag 
22 januari in het Comité van 
de Regio’s* van de Europese 
Unie. Mensen met ervaring 
van armoede uit Europa en 
het Zuiden gingen in dialoog 
met politici, beleidsmakers en 
elkaar. 

Het seminar te Brussel was 
een van de tien regionale 
seminars in het kader van de 
studie ‘Evaluatie van de Mil-
lenniumdoelen met mensen in 
armoede wereldwijd’ door de 
internationale beweging ATD 
Vierde Wereld. Deze studie 
wordt in juni dit jaar aan de 
Verenigde Naties overhandigd 
als bijzondere bijdrage aan het 
programma na 2015, het eind-
jaar van de huidige acht doelen 
(zie volgende bladzijde).
Maanden van intensieve voor-
bereidingen met verschillende 
Belgische verenigingen, waar-
onder ATD Vierde Wereld, de 
beweging LST uit Namen, Pivot 
uit Brussel, Centrum Kauwen-
berg uit Antwerpen en het op-
vangcentrum voor asielzoekers 
van het Rode Kruis in Natoye, 
gingen aan het seminar vooraf.  
Ook in de Volksuniversiteiten 
van de Vierde Wereld: ‘We 
werden ons bewust van de 
sterke link tussen de verspilling 
van mensen en de aantasting 
van klimaat en milieu.’

Kranige vrouwen
Drie dagen trokken de delega-
ties uit Frankrijk, Spanje, Polen, 
Filipijnen, Mauritius, Haïti en 
België samen op. Ondanks 
de winterse sneeuw waren er 
veel warme ontmoetingen. 
Men maakte kennis, herkende 
elkaars problemen, zag elkaars 
moed, ook nodig voor de verre 
reis die sommigen maakten. 
Bijzonder werden de Vlaamse 
deelnemers geraakt door de 
getuigenis van de kleine, kra-
nige vrouwen uit de Filipijnen. 
Zij vertelden: Marilou en haar 
gezin en buren werden meer-
maals gedwongen om te ver-
huizen. Hun toch al schamele 
huisjes werden vernield en de 
gezinnen moesten vertrekken 
naar een plek kilometers ver 
van school en van mogelijk-
heden om werk te vinden. Na 
een aantal weken gingen ze 
terug naar hun oude plek en 
begonnen er hutten van afval 
te bouwen, zodat de kinderen 

weer naar school konden en de 
ouders werk konden gaan zoe-
ken. De hele informatieronde, 
voorafgegaan aan de gedwon-
gen verhuizing, was overigens 
in het Engels, terwijl de meeste 
mensen alleen Tagalog spreken, 
de erkende regionale taal. 

Aan het begin van het seminar 
in het Europees Comité legde 
Olivier Consolo, directeur van 
Concord**, het doel kort uit: 
“We staan vandaag voor de 
taak een nieuwe maatschap-
pijvorm te kiezen. […] Een 
andere vorm, op basis van 
solidariteit is mogelijk [...] 
Solidariteit is een sleutelwoord 
en de mens moet weer in het 
centrum van de hedendaagse 
politiek staan.” En Gerhard 
Stahl, secretaris-generaal van 
het Comité van de Regio’s, 
bevestigde nog eens dat het 
Comité open staat voor voor-
stellen om samen een nieuwe 
toekomst op te bouwen.

Vierde Wereld bij EU 
in dialoog over duurzame ontwikkeling

Een dringende aanbeveling vanuit het seminar : ‘De betreffende 
bevolkingen moeten in alle ontwikkelingsprojecten door het beleid 
als partners beschouwd worden, niet als begunstigden’. In Haïti is 
de hulpverlening na de aardbeving in 2010 zeer slecht verlopen, 
onder meer omdat de getroffen mensen nauwelijks werden betrok-
ken.(Foto: François Phliponeau – ATD Vierde Wereld). 
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Aanbevelingen
De deelnemers werkten vooral 
in kleine groepen. De werk-
groep ‘Naar een duurzame 
ontwikkeling die initiatieven 
van burgers bevordert’ vertrok 
vanuit geslaagde projecten om 
haalbare wegen te benoemen 
voor een lokale en nationale 
politiek in partnerschap met 
mensen in armoede. 
Enkele concrete aanbevelingen 
werden geformuleerd :
– Naar aanleiding van een 
scholenproject uit Frankrijk 
‘Door ouders tot bondgenoten 
te maken van de school, kun-
nen alle kinderen slagen’, als 
daarbij de ervaringen van de 
gezinnen een belangrijke toets-
steen zijn. 
 – Naar aanleiding van een 
project uit Franstalige België 
‘Simpelweg schuilen of ergens 
duurzaam wonen?’ Duurzame 
huisvesting voor iedereen is 
een voorwaarde voor werke-
lijke deelname aan de maat-
schappij. ‘Een huis betekent 
zekerheid, het betekent dat 
ik werk kan 
zoeken, een 
vorming volgen, 
dat ik beter voor 
mijn kinderen 
kan zorgen, 
zodat ze niet 
geplaatst zullen 
worden’, vertel-
de een Belgische deelneemster.
Voorzitter Xavier Verboven 
van deze werkgroep, lid So-
ciaal Economisch Comité van 
Europa  en syndicalist, conclu-
deerde bemoedigend : ’Jul-
lie geven een gezicht aan de 
armoede. Doe vooral voort.’

In de voltallige vergade-
ring sprak rechter Laurence 
d’Harcourt over de rechten 
van de mens die onder meer in 
Polen lang niet altijd worden 
gerespecteerd. Deelnemers 
vertelden: “De ambtenaren ge-
ringschatten ons : ze interprete-

ren de wetten op willekeurige 
wijze. (...) Als we toegang krij-
gen tot één recht, verliezen we 
een ander recht. Bijvoorbeeld: 
We krijgen huisvesting, maar 
vervolgens worden we continu 
in de gaten gehouden.”

Menselijke waardigheid
Deelnemers, waaronder Philip-
pe Maystadt, voorzitter van de 
Federale Raad voor Duurzame 

Ontwikkeling, 
en  vertegen-
woordigers 
van de Euro-
pese Commis-
sie, onder-
streepten hoe 
belangrijk 
het is om de 

politiek rond extreme armoede 
grondig te evalueren.
Anderen, zoals Patrick Du-
priez, voorzitter van het Waals 
Parlement, beaamden dat ar-
moede niet alleen een kwestie 
is van sociale politiek, maar 
dat de armsten ook mee moe-
ten praten over energie, mobi-
liteit, werk én economie.

Isabelle Perrin, algemeen afge-
vaardigde van de Internationale 
Beweging ATD Vierde Wereld,  
concludeerde: “Niemand uit-
sluiten betekent dat we ieders 
inzet, moed en intelligentie 

moeten respecteren om zo 
nieuwe oplossingen te vinden 
die uitgaan van menselijke 
waardigheid. [...] Het vraagt 
een engagement van velen om 
iedereen werkelijk te betrek-
ken. Er is geen werkelijke 
participatie mogelijk als we de 
meest uitgeslotenen niet ont-
moeten en hen betrekken. Er 
is geen werkelijke participatie 
mogelijk als we niet langdurig 
aan hun zijde gaan staan. 
De mensen die zich dage-
lijks te weer stellen tegen het 
geweld van extreme armoede 
vragen om een nieuwe samen-
werking tussen landen, geba-
seerd op mensenrechten en op 
de erkenning van de waardig-
heid en de waardevolle moge-
lijkheden van alle mensen en 
alle volkeren.”  

Katia Mercelis

Deze acht millenniumdoelen zouden in 2015 
gerealiseerd moeten zijn

1) In 2015 zijn  extreme armoede en honger uitgebannen

2) In 2015 gaan alle jongens en meisjes naar school

3) In 2015 hebben mannen en vrouwen dezelfde rechten

4) In 2015 is kindersterfte sterk afgenomen

5) In 2015 sterven er minder vrouwen door zwangerschap

6) In 2015 is de verspreiding van ziektes als aids en malaria gestopt

7) In 2015 leven meer mensen in een duurzaam milieu

8) In 2015 is er meer eerlijke handel, schuldenverlichting en hulp

Een filmpje in drie talen (Engels, 
Frans en Spaans) toont dit semi-
nar:  http://www.unheard-voices.
org/influer-sur-les-decisions

* Het Comité van de Regio’s fun-
geert als spreekbuis van de lokale 
en regionale overheden in de 
Europese Unie.

** Concord is een Europees 
samenwerkingsverband van Niet 
Gouvernementele Organisaties 
(NGO’s).

’Jullie geven een 
gezicht aan de 

armoede. 
Doe vooral voort.’
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Vorig jaar hebben 121.000 
Belgen aangeklopt bij de voed-
selbank, en dat is een triest 
record. In heel Europa worden 
nu zelfs meer voedselpakketten 
uitgedeeld dan aan het einde 
van de Tweede Wereldoorlog. 
Het zijn trouwens niet alleen 
kansarmen die een beroep 
doen op voedselhulp. Ook veel 
eenoudergezinnen en gepensi-
oneerden komen moeilijk rond. 
(De Standaard 17.03.2013)

Waarover moeten we 
verontwaardigd zijn?
De voedselbanken voelen de 
druk aan twee kanten. Meer 
mensen doen beroep op hen 
maar de Europese Unie, de 
grote leverancier van voedsel, 
gaat op de rem staan. Dat heeft 
heel wat verontwaardigde reac-
ties opgeleverd. Maar zouden 
we niet vooral verontwaardigd 
moeten zijn omdat onze maat-
schappij het normaal vindt dat 
de armoedebestrijding steunt  
op de bedeling van voedsel-
overschotten? 

Heimwee naar de melkplas? 
Antwoorden zonder toekomst.
We horen vooral politici die 
ijverig willen meewerken om 
het aanbod van de voedsel-
banken op peil te houden. 
Europa heeft de boterberg en 

de melkplas onder controle. 
Een gewijzigd landbouwbeleid 
maakte komaf met de giganti-
sche overschotten. Dan moet 
de Europese Unie maar voedsel 
aankopen om de voedselban-
ken te bevoorraden, vinden ze. 
En lokaal valt er ook nog wat te 
regelen met de supermarkten 
om hun niet verkochte of licht 
beschadigde producten bij de 
armen te krijgen. Een win-win 
situatie heet dat dan.

De paardenvleesaffaire: een 
meevaller?
Duizenden mensen hebben 
zonder het te weten paarden-
vlees gegeten, terwijl ze dach-
ten dat het rundvlees was. Ook 
varkensvlees wordt al eens 
verward met rundvlees.
‘Carrefour België gaat de 
spaghetti bolognaise, die ze 
vorige week uit de rekken 
haalde omdat er varkensvlees 
inzat hoewel op het etiket 
enkel rundvlees stond aange-
geven, schenken aan 
de voedselbanken en 
aan de “Restos du 
Coeur”, die warme 
maaltijden aanbie-
den aan kansarmen.’ 
(www.deredactie.be – 
22.03.2013)
Verspilling wordt 
bestreden. Afval wordt 
vermeden. Is dat de 
economische functie 
die aan mensen in 
armoede wordt toebedeeld? 
Wordt er nog bij stilgestaan dat 
langdurige, structurele bede-
ling de waardigheid van men-
sen aantast?  

Noodhulp onder protest
Het dilemma van de voedsel-
banken krijgt ook aandacht in 
‘Armoede en sociale uitsluiting. 
Jaarboek 2012.’ Uit de bijdrage 
van Tuur Ghys:
‘Voedselpakketten zijn geen 
recht, maar een gunst, een 

zaak van liefdadigheid in 
plaats van gerechtigheid. Het 
recht op een adequate levens-
standaard (inclusief voedsel) 
is echter wel een grond- en 
mensenrecht dat tegenover de 
overheid afdwingbaar moet 
zijn (Verenigde Naties, 1948).’ 
(p. 219)
‘De sociale diensten verwijzen 
openlijk door naar caritatieve 
hulp, maar voelen zich on-
gemakkelijk bij deze nood-
zaak. De vrijwilligers maken 
zich zorgen over hun eigen 
groeiende succes. Het is een 
voorbeeld van hoe sociale in-
novaties inspelen op ernstige 
sociale noden die elders niet 
gelenigd worden. De antwoor-
den die geformuleerd worden, 
leggen vaak meer problemen 
bloot (in dit geval schaamte en 
verdoken armoede), maar zijn 
zelf niet probleemloos. Sociale 
innovaties die geen structurele 
antwoorden bieden, zijn niets 
om vrolijk over te zijn, maar 

Voedsel-
bedeling 
is geen 
oplossing 

‘Alles is nutteloos 
zolang we afhankelijk 
blijven van liefdadigheid’ 

‘De soepbedeling moet eindi-
gen, er zijn andere manieren om 
iets te bereiken. Bedelen is vergif, 
het maakt alles kapot: de hoop, 
de moed, alles.’ Tot die conclusie 
kwam Joseph Wresinski al in het 
daklozenkamp bij Parijs, waar hij 
met de mensen die er leefden eind 
jaren vijftig de basis legde voor de 
Beweging ATD Vierde Wereld. Een 
scene uit de film ‘Joseph, de rebel 
- van wanhoop tot verzet’ van Ca-
roline Glorion uit 2011.  
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eerder signalen van toene-
mende sociale problemen en 
de noodzaak daar iets aan te 
doen’. (p. 226-227)
De noodhulp groeit. Wie hoort 
nog de signalen van protest?

een vereniging waar armen 
het woord nemen : dat kunnen 
best duurzame en waardevolle 
acties zijn. Het belangrijkst 
blijft de keuzevrijheid van 
mensen. Het gaat mis als dit 

en hoe dat alles ingrijpt op het 
dagelijks leven van mensen. En 
hoe beslissingen over voedsel 
vaak veel ingrijpender zijn dan 
op het eerste zicht blijkt.  

In de loop van de laatste eeuw 
is voedsel relatief goedkoper 
geworden. Maar dat lijkt al-
leen maar zo omdat in de prijs 
die we betalen de werkelijke 
kosten niet zijn verwerkt. De 
schade vindt ergens anders 
plaats. Het meeste voedsel dat 
wij volgende week eten, is nu 
nog niet eens in het land. Ons 
voedsel wordt ‘just in time’ 
van over de hele wereld aan-
gevoerd. Voedselkilometers, 
zwaarlijvigheid, verstedelij-
king, de macht van supermarkt-
ketens, klimaatverandering. 
Zoveel thema’s hebben met 
elkaar te maken. Voor mensen 
in armoede gaat de kwaliteit 
van wat ze eten er op achteruit.

Simplistisch 
Ja, we vinden het ook erg dat 
voedsel verspild wordt, we 
vinden het niet normaal dat het 
weggooien van voedsel voor 
supermarkten de goedkoopste 
en makkelijkste oplossing is. 
We vinden niet dat een man 
die muffins uit de afvalcontai-
ner van de supermarkt haalt 
gestraft moet worden. Maar we 
vinden het wel veel te simplis-
tisch om het verzamelen en 
uitdelen van overschotten als 
de grote oplossing naar voor te 
schuiven. ‘En het allerbelang-
rijkste’, aldus Carolyn Steel, ‘is 
dat voedsel een noodzakelijk-
heid is en dat het daarom heel 
geschikt is om ons te wijzen op 
wat er werkelijk toe doet.’

Redactie van het 
VierdeWereldblad en

Nationaal Team van de 
Beweging ATD Vierde Wereld 

in België

voor mensen de enige moge-
lijkheid is om henzelf en hun 
gezin te voeden.

Voedsel heeft een enorme 
invloed op ieders leven
In haar boek ‘De hongerige 
stad’ pleit de Britse Carolyn 
Steel er voor om in de basis-
school verplichte lesuren over 
voedsel en koken in te voeren. 
Voedsel bepaalt ons leven. Het 
geeft vorm aan stad en platte-
land. Voedsel is politiek. Voed-
sel is cultuur. 
Carolyn Steel toont hoe er 
doorheen de geschiedenis 
een complexe verwevenheid 
zichtbaar is van voedselpro-
ductie, voedseldistributie, de 
organisatie van steden en de 
inrichting van het platteland 

Duurzame collectieve acties
ATD Vierde Wereld is ontstaan 
in een kamp voor noodop-
vang, door nee te zeggen tegen 
gaarkeukens en tegen politieke 
antwoorden zonder toekomst. 
Er bestaan andere manieren 
om sociale uitsluiting tegen 
te gaan: door duurzame col-
lectieve acties, door toegang 
tot het onderwijs, door het 
realiseren van rechten van 
en voor iedereen en door het 
mobiliseren van iedereen om 
te strijden tegen sociale dis-
criminatie. ‘Alles is nutteloos 
zolang we afhankelijk blijven 
van liefdadigheid’, benadrukte 
stichter Joseph Wresinski meer 
dan eens. 
Een sociaal restaurant of kook-
ateliers georganiseerd door 

‘Voedsel bepaalt ons leven. Het geeft vorm aan stad en platteland. Voed-
sel is politiek. Voedsel is cultuur.’ Steeds vaker beginnen buurtbewoners 
samen een moestuin, zoals hier bij het sociaal, ecologisch en duurzaam 
woonproject L’Espoir in Sint-Jans-Molenbeek, op een plek waar eerst al-
leen maar afval lag. Ook kinderen en jongeren worden erbij betrokken. 
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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. 

VOLKSUNIVERSITEIT VAN DE 
VIERDE WERELD
Plaats van dialoog met mensen in 
armoede. Op uitnodiging. 

Zaterdag 1 juni 
VierdeWereldhuis Brussel.
Zondag 23 juni, nationale gezins-
dag Chevetogne. 

SHELTER VOOR MEDESTANDERS 
EN SYMPATHISANTEN
Elkaar steunen en mee-doen
Elke eerste donderdag van de 
maand van 17u tot 20u. Onze 
deuren en telefoonlijnen staan 
open. Breng zelf je picknick mee, 
wij zorgen voor soep. 
VierdeWereldhuis.
Volgende data : 
2 mei,6 juni en 4 juli. 

INFORMATIE FINANCIEN VOOR 
DONATEURS EN VRIENDEN 
Zaterdag 27 april, van 10u30 – 
13u, VierdeWereldhuis. Graag 
vooraf aanmelden.

HULDIGING STRAATDODEN 
in het Stadhuis van Brussel. 
Dinsdag 14 mei om 11 uur. Orga-
nisatie: Straatdodencollectief.

20 KM DOOR BRUSSEL 
Zondag 26 mei, 10 uur. 
ATD Vierde Wereld doet weer 
mee met een grote equipe. Sup-
porteren en sponsoren kan nog 
steeds.

FILM ‘JOSEPH, DE REBEL’
Hogeschool Gent, maandag 15 
april om18 uur en donderdag 25 
april om 19 uur. 
Organisatie: Cel Armoedebestrij-
ding (een samenwerking tussen 
Stad Gent en OCMW ) i.s.m. op-
leiding Sociaal Werk Hogeschool 
Gent en ATD Vierde Wereld. Na 
de film is er een dialoog over 
armoede.
Locatie: Auditorium Voskenslaan, 
nabij station Gent Sint-Pieters. 
Vooraf aanmelden via Gentinfo: 
tel. 09 210 10 10.  

Filmvoorstellingen elders: zie 
website.

DJYNAMO, 
Europese jongerenbeweging van 
ATD Vierde Wereld
Tussen 16 en 26 jaar en inte-
resse om deel te nemen aan een 
volgende bijeenkomst of een 
zomerontmoeting in Europa? 
Contacteer ons of kijk op de 
website. Mail: djynamo@atd-
vierdewereld.be.

Ook mensen die op straat leefden hebben recht op een waardig afscheid als zij overlijden. Dat is het uit-
gangspunt van het Collectief Straatdoden in Brussel, waarbij ook ATD Vierde Wereld is aangesloten. In een 
jaarlijkse ceremonie met mensen die nog steeds op straat leven en vele anderen wordt vanuit verschillende 
levensovertuigingen een laatste eer aan hen bewezen in het Stadhuis van Brussel. Dit jaar is de bijeenkomst 
op dinsdag 14 mei om 11 uur. (Foto: Jos Delisse – ATD Vierde Wereld). Zie ook: www.atd-vierdewereld.be/-
Collectief-Straatdoden-.html. 

ACTUELE INFORMATIE: zie 
www.atd-vierdewereld.be.


