
Training: Vanuit je hart schrijven © 
“Ontdek het schrijven vanuit jouw 
gevoel”

Speciaal voor bewoners uit 
Kruiskamp-Koppel-binnenstad biedt ATD Vierde Wereld 
een maandelijkse training “Vanuit je hart schrijven”, 
om creatief te gaan schrijven.

Ook jij hebt een creatieve bron in je die je kunt 
aanspreken. Soms lijkt het of je er niet helemaal bij 
kunt. Maar door creatief te schrijven ontdek je jezelf 
op een verrassende manier! Het gaat helemaal niet 
om goed of niet goed te schrijven maar om het 
creatieve proces en dit is laagdrempelig en echt leuk!

Iedere keer krijg je een nieuw onderwerp zoals de 
natuur, jouw relatie met je naam, jouw favoriete 
schoenen... Ook heel verschillende schrijftechnieken 
zul je ervaren: dialoog, kleine gedichten, korte 
teksten...

Wat is ATD Vierde Wereld?
ATD (All Together in Dignity) Vierde Wereld 
is een internationale Mensenrechtenbeweging 
met mensen met armoede-ervaring. Armen 
en niet armen komen samen om het onrecht 
van armoede onder de aandacht te brengen. 
Binnen ATD Vierde Wereld werken mensen met 
verschillende politieke of (geloofs)overtuigingen 
samen voor een samenleving zonder armoede en 
uitsluiting. Volwaardig burgerschap 
is bedoeld voor iedereen. ATD 
Vierde Wereld organiseert 
in verschillende steden in 
Nederland ontmoetingen waar 
kwetsbare mensen het woord 
nemen en/of culturele activiteiten 
ontwikkelen. Zo draagt ATD 
Vierde Wereld bij aan een wereld 
waar gelijkwaardigheid, ontmoeting, 
respect en rechtvaardigheid 
centraal staan.

All together in Dignity

Allen samen voor waardigheid



Contact en aanmelding
ATD Vierde Wereld
lokale groep Amersfoort
Christine Behain
christine.behain@atd-vierdewereld.nl
06 13182914

Waar?
De Witte Vlinder
Van Galenstraat 30
3814 RD Amersfoort

Wanneer? 
Maandelijks, de dinsdagmiddag 
van 14 tot 16 uur (ontvangst 
vanaf 13.45 uur)

Jaarprogramma:
20 november ‘18
18 december ‘18
15 januari ‘19
19 februari ‘19
19 maart ‘19
16 april ‘19
14 mei ‘19
18 juni ‘19
16 juli ‘19

Feestelijke afsluitingsavond op 
17 oktober 2019, Werelddag van 
verzet tegen extreme armoede.

“Culturele acties zijn wezenlijk. 
Ze hebben het vermogen om 
het vraagstuk van uitsluiting van 
en door mensen op een veel 
radicalere manier aan de orde 
te stellen dan acties voor het 
recht op huisvesting, op arbeid, 
op een waardig inkomen of op 
gezondheid.”

Joseph Wresinski, oprichter van 
ATD Vierde Wereld, tijdens een 
Colloquium “Cultuur en armoede” 
in 1985.


