
In 2015 is voortgegaan met het geven van een 
stem aan de allerarmsten. Wij hebben zoveel 
als in ons vermogen lag de opgedane kennis en 
ervaring, zowel voor wat betreft de situatie in 
Nederland als elders in de wereld, onder de 
publieke aandacht gebracht. Dit is nodig nu een 
groeiende groep mensen in armoede het zwaar 
hebben, zeker in situaties waarin er sprake is 
van generatie lange armoede die verder gaat 
dan alleen financiële teruggang. 

Het vergroten van het landelijk netwerk met en 
rond gezinnen in armoede en het vinden en 
binden van nieuwe vrienden en donateurs, blijft 
bij dit alles een wezenlijk aandachtspunt. In 
2015 zijn de eerste stappen gezet voor een 
verbeterde website met directe mogelijkheden 
tot donatie en het online verschijnen van het 
Vierde Wereldblad. Deze website is bij het 
verschijnen van dit Jaarbericht gereed en wij 
zijn blij deze aan u te kunnen presenteren. 
www.atd-vierdewereld.nl

Een gezonde financiële en materiële situatie is 
en blijft een belangrijk aandachtspunt voor het 
bestuur van de stichting ATD Vierde Wereld 
Nederland, eens te meer nu de mondiale 
financiële en economische crisis, die ook ons 
land niet ongemoeid laat, onze inkomsten extra 

ATD VIERDE WERELD
mensenrechtenbeweging met de allerarmsten

ATD Vierde Wereld is een internationale mensen-rechtenorganisatie. 

Wij willen de mensenrechten, samen met de allerarmsten, voor iedereen garanderen. Wij zijn onafhankelijk 
van de overheid. Dankzij de financiële ondersteuning van fondsen, leden en vrienden werken wij nu 45 jaar 
aan de bewustwording dat armoede niet fataal is. 

Met de armsten in de voorhoede doen wij voorstellen om de samenleving rechtvaardig en democratisch te 
maken waarin ieder gelijkwaardig is. Wij komen uit alle lagen van de bevolking en brengen onze verschillende 
overtuigingen mee. Wij zijn wel degelijk op de politiek gericht maar niet verbonden aan een partij of stroming. 
De fulltime medewerkers (volontairs), ongeacht hun positie binnen de organisatie, worden naar het wettelijk 
minimumloon betaald. 

Jaarbericht 2015
onder druk zet. In 2015 is verder gegaan met de 
structurering en activering van de fondsen-
werving om de kosten beter te kunnen vertalen 
naar de activiteiten die per jaar kunnen 
verschillen. 

Het bestuur wil u bedanken voor uw onder-
steuning en blijven onderstrepen hoe wezenlijk 
de trouwe inzet van de actieve leden en de 
onderlinge solidariteit zijn voor het realiseren 
van haar doelstelling: ertoe bijdragen schrijnen-
de armoede de wereld uit te helpen. Het bestuur 
heeft er alle vertrouwen in dat deze menselijke 
basis zich de komende jaren verder zal 
verstevigen en uitbreiden.

Het Bestuur
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Ontmoetingen op t Zwervel’



Partnerschap uitgevoerd door de coördinatiegroep, 
lokale groepen en leden, wil de samenwerking 
bevorderen van leden van de beweging onderling, 
met partner organisaties, met de politiek en de 
samenleving.

In 2015 hebben wij op uitnodiging van het College 
voor de Rechten van de Mens een bijdrage geleverd 
waarin ATD Vierde Wereld aangaf waarom 'sociale 
afkomst' als grond voor het niet mogen discrimi-
neren, zou moeten worden opgenomen in de 
Grondwet. (Artikel 1). 

Fonto is het centrum voor de geschiedenis van de 
armsten in Europa. Sinds 2004 doet een vrijwillige 
medewerker van Fonto, minutieus en uitgebreid 
onderzoek naar de armsten in de archieven van de 
stad Delft van 1571-1940. Deze gegevens zijn 
gedigitaliseerd. Naast verder onderzoek heeft hij 
verschillende indexen op naam van de armsten, op 
data waarop zij worden vermeld en op onderwerp 
gemaakt. 

Meer over Fonto op de website: 
www.atd-vierdewereld.nl
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In 2015 namen wij zelf een belangrijke rol in de 
ontvangst van buitenlandse delegaties o.a. voor de 
ontmoeting rond onze gemeenschappelijke 
ambities (35 deelnemers) en voor de deskundig-
heidsbevordering van mensen die de volks-
universiteiten organiseren. (21 deelnemers). Door 
deze ontmoetingen krijgen wij de gelegenheid onze 
actie met een groter publiek te delen en om de 
internationale dimensie van de beweging te 
ontdekken. 

Ook droegen wij kennis aan voor onze internationale 
teams die de vertegenwoordiging op zich nemen 
binnen organisaties als de V.N, de Raad van Europa, 
e.d.

Op ons ontmoetingscentrum 't Zwervel zijn in 2015 
een 16-tal evenementen van één of meerdere dagen 
georganiseerd. In totaal waren bij deze evene-
menten 650 deelnemers betrokken, waaronder 270 
die armoede in hun leven meemaken. 

Het aantal overnachtingen op de boerderij bedroeg 
750. Een groep van rond de 25 vrijwilligers, volontairs 
en stagiaires hebben deze ontmoetingen onder-
steund. 

Het gaat niet alleen om problemen. Het gaat erom 
hoe wij samen de maatschappij inrichten.“
“
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PARTNERSCHAP

FONTO

INTERNATIONAAL

’T ZWERVEL

De Vierde Wereld beweging.
De Vierde Wereld heeft wereldwijd duizenden mensen die armoede in hun leven kennen, verenigd. Samen met 
hen, medestanders en 450 volontairs uit 40 landen, kiezen wij ervoor om voorrang te geven aan de mensen die 
generatieslang in armoede leven. 

Dat armoede een schending van de Rechten van de Mens is, wordt inmiddels ook erkend door de Verenigde 
Naties. Dankzij onze raadgevende status wordt nu elk jaar op 17 oktober de VN Werelddag van Verzet tegen 
Extreme Armoede gevierd. De intenties van de internationale verdragen en teksten zijn alleen van belang als 
deze worden omgezet in landelijke wetgeving. Hieraan werken wij ook in Nederland en zoeken partnerschappen 
met andere organisaties zodat uiteindelijk iedereen gelijkwaardig kan zijn.



Gezinnen, medestanders en partnerorganisaties komen samen op 
de Vierde Wereld Forumdagen. Een kern van zo'n 30 tot 40 vaste 
deelnemers nam in 2015 deel aan deze dagen. De jaarlijkse 
ontmoetingsdag bracht 100 mensen bij elkaar.

Het Forum is een plaats waar identiteit tot stand komt; een 
volksuniversiteit; een plaats van dialoog; een plaats die je vormt 
om zelf actief te kunnen worden. 

Wij werkten:
– rond ervaringsdeskundigheid van mensen die armoede kennen. 
Deze training hebben wij in samenwerking met het Ubuntuhuis in 
Utrecht en de Stichting de Link verzorgd.

'Maar op een gegeven moment moet je uit dat kleine groepje...uit 
dat praten over problemen, want anders blijf je hangen. Dus moet 
je eruit, moet je andere mensen aan gaan spreken, ook mensen die 
geen armoede kennen in hun leven! " A. uit Deventer.

– rond de schaamte en de angst die speelt bij mensen die zich 
afzonderen en het idee hebben geen deel uit te maken van onze 
samenleving.

'Armoede beperkt je om anderen te ontmoeten. Je nodigt de ander 
niet uit omdat je niets aan te bieden hebt." J. uit Den Haag.

– rond het doen van voorstellen van mensen die armoede in hun 
leven kennen en hoe deze te realiseren – in gesprek met 
medeburgers en de lokale politiek in samenwerking met 
organisaties zoals het Annahuis in Breda

'Het is belangrijk dat er in de buurten regelmatig bijeen wordt 
gekomen, dan is het ook eenvoudiger om mensen te betrekken bij 
het vinden van oplossingen.' W. uit Amersfoort.

– rond de organisatie van lunchbijeenkomsten en debatavonden 
zoals in de samenwerking met Prota met deelname van de 
gemeente Oss ter voorkoming van  mislukte besluitvorming en uit 
de hand lopende protesten bij het vluchtelingendebat.

HET VIERDE WERELD FORUM
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– rond langdurige engagementen; hoe je het vol kunt houden en 
elkaar kunt blijven ondersteunen.

– rond het op zoek gaan in je buurt naar de mensen die geen stem 
maar wel ideeën hebben.

'Er is niets mooier dan een ander te verheffen...het beste uit de 
ander te halen. Je bent pas een winnaar als iedereen meedoet. Als 
je zelf winnaar bent dan moet je op jouw beurt de ander een 
winnaar maken.' G. uit Utrecht.

Ontmoetingen op 't Zwervel naast het Forum.

- Weekeinde ervaringsdeskundigheid
In samenwerking met het Ubuntuhuis is gewerkt aan hoe ook de 
beweging het begrip 'ervaringsdeskundige' invulling kan geven. 

- Vormingsweekeinde Europese Volksuniversiteit
In mei zijn 21 deelnemers samengekomen om na te denken over 
hoe het delen van kennis in de praktijk kan worden gebracht.

- Europees Seminar: 'Op zoek gaan naar de mensen die geen 
stem hebben'.
Met leden van de beweging uit Noord-Europa is de balans 
opgemaakt t.a.v. ons op zoek gaan naar mensen die geen stem 
hebben. 

Internationale expertise
Leden van de beweging in Nederland leverden ook in 2015 
bi jdragen aan de studie naar  de effecten van de 
millenniumdoelen en van de internationale erkenning van de 
zienswijze van ATD om bij de norm voor extreme armoede niet 
alleen de financiële aspecten te laten wegen, maar ook 
schaamte, wanhoop en angst.

Zomerforum
Tijdens twee zomerfora van elk één week met 22 deelnemers 
werd de internationale ontmoeting op 't Zwervel georganiseerd 
rond het geven van een stem aan mensen die nooit worden 
bereikt. 
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Extreme armoede wat bedoelen wij daarmee ?
Wij spreken over extreme armoede als voor mensen meerdere bestaanszekerheden 
ontbreken. Bij deze zekerheden moet je denken aan een regelmatig inkomen, een 
opleiding, huisvesting, gezondheid en toegang tot zorg, bescherming gezinsleven, 
deelname aan de ontwikkeling van de samenleving, etc. Als je meerdere van deze 
bestaanszekerheden niet hebt, wordt de armoede zo zwaar dat je er zelf niet meer uit kunt 
komen.



CIJFERS 2015
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ATD Vierde Wereld
www.atd-vierdewereld.nl

Regentesseplein 13
2562 EV Den Haag
Tel: 070 3615787

NL27 INGB 0002 7522 00

Dit Jaarbericht kwam mede tot stand dankzij
 een bijdrage van:

NIEUWE W
EBSITE!

 w
ww.atd-vierdewereld.nl
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Jaarrekening 2015 Balans - 1 december 2015

Activa      2015    2014
Vaste activa   32.110
Voorraden     3.313
Vorderingen        988
Effecten 625.954
Liquide middelen 215.929
Totaal activa 878.294 923.537

Passiva
Stichtingskapitaal          45
Bestemmingsreserve 100.000
Continuïteitsreserve 625.000
Overige reserves    62.382
Fondsen   52.755
Schulden op korte termijn     38.112
Totaal passiva 878.294 923.537

Baten
Eigen fondswerving 162.801
Met bestemming     21.227
Subsidie overheden     5.926
Uit beleggingen     37.113
Overige baten     27.234
Som der baten 254.301 283.590

Lasten
't Zwervel 105.418
Partnerschap   86.134
Fonto   10.286
Internationale beweging         3.288
Eigen fondswerving   17.773
Beleggingen     8.252
Beheer en administratie   57.337
Som der lasten 288.488 372.990

Som der baten 254.301 283.590
Som der lasten 288.488 372.990
Resultaat exploitatie - 34.187 - 89.400

Meer informatie

Het volledige jaarverslag en de jaarrekening vindt u op 
onze website: www.atd-vierdewereld.nl onder het 
kopje: onze wereld; onze organisatie. Hier vindt u ook 
de beoordelingsverklaring van de onafhankelijke 
accountant.

Een vooruitblik
Een wereldcampagne in 2017:  Armoede uitroeien, 
overal en in al haar vormen is een absolute voorwaarde 
voor een duurzame ontwikkeling.

2017 is het jaar dat de Vierde Wereld beweging 60 jaar 
bestaat, het 100 jaar geleden is dat onze oprichter 
Joseph Wresinki werd geboren en het 30 jaar geleden is 
dat wij met 100.000 mensen samenkwamen op het 
Trocadero in Parijs. Deze bijeenkomst leidde tot het 
ontstaan van de Werelddag van Verzet tegen Extreme 
Armoede, in 1992 erkend door de Verenigde Naties.

Armoede is geen noodlot. Net als aan apartheid en 
slavernij kunnen we ook aan armoede een einde

maken. Van mensen in armoede kunnen we leren hoe 
we de vicieuze cirkel van sociale uitsluiting

kunnen doorbreken. Kijk op onze vernieuwde website 
voor alle activiteiten die in het kader van de campagne 
2017 zullen worden georganiseerd.


