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Inleiding
ATD Vierde Wereld streeft naar de verwezenlijking van alle mensenrechten in hun ondeelbaarheid voor iedereen. 
Wij willen naast de armsten staan en opkomen voor hun gelijkwaardigheid en de samenleving zodanig 
beïnvloeden, dat de rechten van de armsten worden onderkend, gerespecteerd en gerealiseerd.
In de uitgangspunten van de internationale beweging ATD Vierde Wereld kunnen we lezen:

"Ieder mens als zodanig heeft een fundamentele en onvervreemdbare waarde die zijn menselijke waardigheid 
uitmaakt. Welke zijn leef- of denkwijze, maatschappelijke of economische positie, of afstamming ook moge zijn, ieder 
mens – en met name de arme mens - behoudt geheel deze wezenlijke waarde die hem op één lijn stelt met alle andere 
mensen. Deze waarde verleent een ieder hetzelfde onvervreemdbare recht in vrijheid te handelen voor zijn eigen 
welzijn en dat van anderen. Waar mensen gedoemd zijn in armoede te leven, worden de rechten van de mens 
geschonden. Zich verenigen om die rechten te doen eerbiedigen is een dure plicht."

Bij armoedebestrijding moeten wij ons sterk maken zodat afroming niet gebeurt. Afroming betekent dat de 
minder armen, of de mensen die nog niet zo lang arm zijn, eerder en sneller worden geholpen. Het betekent dat 
armoedebeleid de armste huishoudens niet bereikt. Hoe goed ook de bedoelingen, nieuw beleid wordt nog 
steeds buiten de armsten om bedacht. Zoals bij het idee van basisinkomen voor iedereen. Hoe schieten de 
armsten daarmee op? Helpt het om de uithuisplaatsing van hun kinderen te stoppen? Om de stapels boetes te 
betalen omdat ze de zorgverzekering en huur niet kunnen betalen? Wordt hier een nieuwe maatschappij bedacht 
vanuit de positie van de allerarmsten?
Ons verenigen om samen nieuw beleid te ontwikkelen is nog steeds actueel. Helpt u ons mee?

Het team van ATD Vierde Wereld Nederland

“De ideale samenleving moet gebaseerd zijn op rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid.
Zo staat het ook in de grondwet.”



Naar welke toekomst?

In verschillende bijeenkomsten zijn de acties wereldwijd geëvalueerd en is er stilgestaan bij de toekomst van de 
Internationale Beweging. Tijdens een bijeenkomst op 3 en 4 februari 2018 hebben diverse leden van ATD Vierde 
Wereld gebrainstormd over de toekomst van de Beweging in Nederland samen met twee leden van het 
Internationaal Secretariaat: Álvaro Iniesta Pérez en Isabelle Perrin, Algemeen Secretaris. 

Alvaro schreef na deze bijeenkomst een verslag: "Op zaterdag zijn er 17 ervaringsdeskundigen gekomen. Door 
hun komst konden wij het leven en de relevantie van de Beweging in Nederland ervaren. Het enthousiasme van de 
gezinnen om bij de Beweging te horen is enorm. Wij waren getuigen van de vriendschap en van de tederheid die 
heersen tussen hen en de andere leden van ATD Vierde Wereld. Het relatief klein aantal leden van de beweging, het 
feit dat de lokale groepen verspreid zijn, geeft in eerste instantie geen positief beeld van de Beweging in Nederland. 
Toch hebben we door deze ontmoeting geconstateerd dat het gevoel van mede verantwoordelijk zijn van de leden 
van de beweging gegroeid is. 

Alles bij elkaar, en ondanks alle uitdagingen, zijn Isabelle en ik enthousiast naar huis 
gegaan. Wij zijn er van overtuigd dat wij veel van de ervaring van ATD Nederland 
kunnen leren en dat wij nog veel samen kunnen ontdekken." 

                    “Het gaat niet alleen om problemen, 
     het gaat erom hoe wij samen de maatschappij inrichten.”

Álvaro Iniesta Pérez
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Jongeren van de  Vierde Wereld

Als vervolg op de jongerenontmoeting van 2017, hebben jongeren uit 
Duitsland, Luxemburg en Nederland in 2018 gevraagd om elkaar weer op de 
boerderij 't Zwervel te kunnen ontmoeten. Er werd een voorbereidingsteam 
uit deze drie verschillende landen samengesteld. Het thema was: Armoede 
overwinnen door talenten te ontwikkelen.

De Nederlandse jongeren kwamen in juli een weekend bij elkaar in Den Haag 
als voorbereiding op deze jongerenontmoeting.                 
        
Een week voor dit weekend werden in Wijhe voorbereidingen getroffen om de 
groep te kunnen ontvangen.          

Er werd een bezoek aan een museum in Zwolle gebracht, daar 
naar toe was al een belevenis door de kunst die ze onderweg op 
straat tegen kwamen.

Persoonlijke groei, zelfvertrouwen vergroten, het ontdekken en 
ontwikkelen van talenten, het verbreden van de horizon, andere 
culturen en perspectieven leren kennen, van elkaar leren en 
samenwerken waren de doelen voor deze bijeenkomst.                                                                                 
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Wat hebben de jongeren bereikt? 

Voorbeelden van actieve deelname van de jongeren:
- Een deelneemster heeft een heel mooie quiz voorbereid met 
zestig verschillende vragen.

- Tijdens een mozaïek workshop hebben de deelnemers 
gezamenlijk een ontwerp bedacht en een kunstwerk voor de 
boerderij gemaakt. 

- Samen hebben de jongeren zich verdiept in een levensverhaal 
van een jongere uit Polen. Deze jongen werd door een leraar 
opgemerkt omdat hij een kunstenaar was. Deze leraar biedt hem 
een beurs aan om naar een kunstopleiding te gaan. Maar zijn 
privé- en armoedesituatie maakten het voor hem onmogelijk om 
te accepteren. Zijn verhaal heeft heel veel indruk gemaakt en 
verhalen losgemaakt.

- Eén van de jongens uit Nederland heeft een voetbalwedstrijd 
georganiseerd. Hij heeft samen met zijn moeder T-shirts genaaid 
met vlaggen per land. En hij was daar ook heel trots op.

- Jongeren uit Zoetermeer hebben veel indruk op de groep 
gemaakt met het delen van hun levenservaring en het 
organiseren van een karaoke aan het einde van de week.



Werkgroep Bestaansrecht
Leden van de werkgroep zijn in contact gekomen met mensen die buiten hun wil niet (meer) ingeschreven staan 
in de Basis Registratie Personen (BRP) van de gemeente. Personen zonder woon-/ of briefadres kunnen geen 
ziekteverzekering krijgen, geen uitkeringen, geen sociale woning aanvragen. Kortom ze bestaan niet! De 
werkgroep kwam diverse malen bij elkaar. Besproken werd o.a. de problematiek rond de uit-/inschrijving in de 
gemeente. Wat staat er in de weg om weer ingeschreven te worden bij de Gemeenten. Daarnaast werd de 
inbreng besproken voor de Europese Volksuniversiteit. Het afgelopen jaar werden meerdere personen begeleid 
in die complexe leefsituatie en hier en daar werd er ook succes geboekt zodat deze mensen weer opgenomen 
werden in de BRP.

Werkgroep Recht op gezinsleven
In 2018 is er een “kenniskring” gevormd waaraan mensen deelnemen die te maken hebben (gehad) met uit 
huisplaatsing. Er werkten 22 deelnemers mee, uit Oost-Drenthe, Amsterdam, Oss, Heerlen, Amersfoort, 
Zoetermeer, Den Haag en Breda. Wat de toekomst betreft: we merken dat er in de jeugdzorg meer aandacht is 
gekomen voor de rol van de ouders, meer samenwerking wordt gezocht tussen ouders en pleegouders. Maar we 
nemen ook waar dat de diepe armoede niet alleen toeneemt, maar het ook veel moeilijker wordt om eruit te 
komen. Dus een grotere inzet van meer mensen is hard nodig!

ATD Vierde Wereld wil bereiken, dat er een gelijkwaardige samenwerking tussen de professionals, de ouders en 
hun kinderen, en medestanders tot stand komt, waarbij de nood en de voorstellen van de gezinnen serieus 
worden genomen. In feite gaat het om het werken aan een andere manier van denken over de armsten, een 
andere logica ontwikkelen in de wereld van de jeugdrechters, de jeugdbescherming, de jeugdzorg, en de 
voogdijinstellingen.
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Ontmoetingscentrum 't Zwervel

In 2018 heeft het bestuur besloten om het noodzakelijke groot onderhoud van de boerderij uit te voeren. De 
keuken moest gerenoveerd worden, elektra vervangen, raamkozijnen moesten worden vervangen en 
geschilderd. De apparaten in de keuken konden vervangen worden door een bijdrage van Femmes d'Europe.
Tijdens het bezinningsproces hebben wij de tijd genomen om samen na te denken over wat de hoofdactiviteit op 
de boerderij zal zijn. Is dit een trainingscentrum, een plek voor jongeren en ook jonge volontairs, of kunnen we op 
de boerderij de link tussen armoede en duurzaamheid verder uitdiepen met een pilotproject?

Gekoppeld aan dit vraagstuk hebben we tijdens het bezinningsproces ook over het beheer van de boerderij 
gesproken. Wat is de precieze rol van de boerderij in de regio? Hoe zien wij het beheer van de boerderij voor de 
toekomst? Is dit een rol voor volontairs of zien wij deze rol voor een medewerker? Een werkgroep Rondom de 
Boerderij werd ingesteld om deze vragen verder uit te diepen. Deze werkgroep zet het werk voort in 2019.



Ontmoetingscentrum 't  Zwervel

Amersfoort: de groep heeft ervoor gekozen om een training 'Vanuit je hart schrijven' op te zetten: een 
maandelijkse workshop met iedere keer een nieuw thema om creatief te gaan schrijven.

Breda: het partnerschap met het Annahuis heeft zich geconcretiseerd in de deelname van twee personen aan de 
werkgroep 'Bestaansrecht'.

Den Haag: In het Landelijk Centrum is een huiskamerproject gestart. Het doel van dit project is de armste 
mensen te bereiken en met hen het project op te bouwen. Ook zijn er deelnemers uit Zoetermeer.

Emmen en omstreken: vanuit de contacten met enkele gezinnen krijgt de groep structuur en komt een keer per 
zes weken bij elkaar. “Schuldhulpverlening en het recht op gezinsleven” vormen de pijlers.

Oss: Vertegenwoordiging en mensen in armoede ontmoeten van wie de kinderen uit huis geplaatst zijn is de 
focus van de groep Oss.

Utrecht: Het Ubuntuhuis probeert een kleinschalige lokale beweging op gang te brengen van mensen die voor 
zichzelf en voor elkaar opkomen. Ze delen hun ervaringen en brengen die in. 

Zwolle: een leesgroep komt eens per maand bij elkaar en bespreekt de boeken van de Joseph Wresinski.

Zuid-Limburg (Heerlen): Wekelijks biedt de groep een plek van ontmoeting en creativiteit.  De huiskamer is ook 
een plek van waaruit elk jaar de 'Werelddag van verzet tegen extreme armoede en uitsluiting' 17 oktober wordt 
georganiseerd. Financiële ondersteuning voor de Lokale groepen kwam van: Inde Buurt33 (Amersfoort), Maex 
Impuls (Den Haag), Oss innoveert (Oss), het Oranjefonds en Haëlla (Heerlen).
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De Ontmoetingsdag in september 2018

Naast de lokale werkgroepen blijft een grote behoefte bestaan om elkaar te ontmoeten. In 2018 
heeft de lokale groep Zuid-Limburg (Heerlen) de organisatie van de landelijke ontmoetingsdag 
op zich genomen.  Dit werd een heel geslaagde dag waarop een tachtigtal mensen richting Zuid-
Limburg zijn gereisd. Dankzij het mede organiseren van deze dag is de samenwerking met de 
Andreas Parochie groter geworden. Een aantal fondsen heeft deze activiteit ondersteund, met 
name het Oranje Fonds en Haëlla.

“Ons enige wapen is liefde voor de mensheid, 
hartstocht voor gerechtigheid en vrede.” - Joseph Wresinski



17  Oktober  Vieringen
In Heerlen werd een solidariteitsmaaltijd en viering georganiseerd. Naast het ontmoeten tijdens de maaltijd en 
de viering kwam het belang van luisteren volop aan bod. Luisteren vanuit het hart, zonder oordeel, commentaar 
of advies. Het voorbereiden en uitvoeren van deze activiteiten was enorm leerzaam en bemoedigend, het heeft 
hen gesterkt en hoopvol gestemd voor een toekomst, waarin ze samen kunnen werken aan een wereld zonder 
armoede.

In Nijmegen was er op zondag 21 oktober een herdenkings-
bijeenkomst bij het Titus Brandsma Memorial,  waar sinds 2017 
een steen in de muur gemetseld is met de tekst: “Het enige wapen 
is liefde voor de mensheid, hartstocht voor gerechtigheid en vrede” 
Joseph Wresinski

Internationale beweging en de perspectieven 2019 - 2023
In oktober heeft de Internationale beweging ATD Vierde Wereld in Pierrelaye een bijeenkomst gehouden met 
vertegenwoordigers van leden uit de hele wereld. Van de 81 deelnemers bestond de helft uit mensen die thuis hun 
verwanten en vrienden moesten achterlaten met hun dagelijkse gevecht tegen extreme armoede. Zelf moesten ze 
onzekerheden overwinnen en geweldig veel moeite doen om de grenzen over te kunnen. De deelnemers uit 
vierentwintig landen, waaronder Annelies Neutel en Gerard de Jong uit Nederland, spraken dertien verschillende 
talen. Op 17 oktober waren ze bij de steen op Place de Trocadéro.

Samen hebben ze gekeken welke vooruitgang er in de strijd tegen extreme armoede is geboekt, wat de sterke en 
zwakke kanten zijn en welke nieuwe uitdagingen voor ons liggen. Ze hebben op basis van de situatie, maar ook van de 
hoopvolle verwachtingen van de armsten gekeken naar de gemeenschappelijke punten waarop de beweging zich in 
de periode 2019 - 2023 wil concentreren.
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Organisatiecomité Hetty Wubbolts, Marieke Rijpkema, 
Anneke van Elderen en Thea Gerrits(vlnr)



1. Centraal in onze strategische doelstellingen staat het beginsel: Niemand achterlaten of Iedereen mee.
Dat vragen de mensen die zich elke dag verzetten tegen armoede en die weigeren om de meest uitgeputte 
mensen in de steek te laten. Zij leren ons de voorwaarden voor een duurzame vrede. Het wil ook zeggen mensen 
bereiken die het meest uitgesloten zijn, met hen nauwe relaties van vertrouwen opbouwen, een langdurige 
betrokkenheid met hen aangaan en hen een plek bieden binnen de beweging. Dat vraagt ook om de beweging 
verder bekend te maken, nieuwe personen, volontairs aan te trekken. Andere verenigingen, netwerken, 
instellingen aan te sporen om niemand in de steek te laten.

2. De laatste tien jaar heeft de beweging een methodiek "Merging of Knowledge" (kruisbestuiving van kennis) 
ontwikkeld. Gebruik makend van deze methodiek zijn mensen die zelf armoede ervaren, volontairs, andere 
professionele beroepskrachten en wetenschappers beter in staat om op een gelijkwaardige manier hun kennis en 
ervaring uit te wisselen en te delen. (Voorbeelden zijn groepen over onderwijs, over de dimensies van armoede). 
De beweging wil internationaal met name in samenwerking met universiteiten op die methode voortbouwen om 
te laten zien hoe relevant de kennis van mensen in extreme armoede is.

3. Een andere prioriteit ligt op onderwijsgebied, zodat een ieder zijn competentie en capaciteiten vrij kan 
ontplooien.

4. Verder wil de beweging helpen om een samenleving te bevorderen die mensen en de aarde respecteert. Ze 
streeft ernaar mensen, die opkomen tegen de klimaatverandering en de vernieling van het milieu, bijeen te 
brengen met degenen die dagelijks tegen extreme armoede moeten vechten.

5. Voor de beweging blijft Joseph Wresinski als oprichter gezichtsbepalend. Zijn gedachtengoed kan ons de 
kracht en de inzichten verstrekken die wij, maar ook anderen, nodig hebben bij hun inzet samen met mensen die 
slachtoffer van schrijnende armoede zijn.
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17 oktober Vieringen

In Den Haag hebben we op 17 oktober de Frans Pinxter lezing georganiseerd (dankzij een legaat). 
De bijeenkomst vond plaats in de Grote of Sint Jacobskerk te 's- Gravenhage.

De lezing werd gehouden door Prof. Godfried Engbersen, hoogleraar Algemene 
Sociologie bij de Erasmus Universiteit Rotterdam en tevens lid van de 
Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). 
Het onderwerp was: 'Wat we nog niet weten over armoede in Nederland'. Ook 
waren aanwezig Marcel Ham, hoofdredacteur Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken, 
Bea Moed, oprichter van Bedrijf 79, Cees Ederveen, beleidsadviseur inzake armoede 
gemeente Den Haag en Ton Redegeld, jurist en lid van het volontariaat van de 
Internationale Beweging ATD Vierde Wereld.

            
                                                                         
Dit was een goede gelegenheid voor onze stagiaire om de Haagse hogeschool 
te benaderen voor een gastles.  Een nieuwe manier ook om bekendheid te 
geven aan de 'Werelddag van verzet tegen extreme armoede'. 

Diverse studenten en leerkrachten van de Haagse Hogeschool waren dan ook 
aanwezig bij deze lezing en stelden kritische vragen aan het panel.
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Het verslag van de lezing is gepubliceerd in Vierde Wereld Verkenningen n°31



Het team van Volontairs

In 2018 zijn zeven Nederlanders lid van het internationale volontariaat van ATD Vierde Wereld. 
Drie ervan verblijven in Nederland (hiervan ontvangen twee een pensioen) en vier in het buitenland waarvan twee 
met pensioen. Verder werkt een buitenlands lid van het volontariaat al meerdere jaren in Nederland. 

Tot maart verbleven twee andere buitenlandse leden van het 
volontariaat op 't Zwervel ter ondersteuning. (een gezin met drie 
kinderen)

Tenslotte heeft een jonge man enkele maanden stage gelopen om 
het internationaal volontariaat te ontdekken. Hij was werkzaam op 't 
Zwervel en in Den Haag (17 oktober viering).

Voorts waren er in 2018 een secretarieel medewerker en een 
fondsenwerver parttime werkzaam bij de stichting ATD Vierde 
Wereld Nederland.

Medestanders en ervaringsdeskundigen werken mee aan de realisatie van onze doelstellingen. Ze zetten zich in 
binnen de lokale groepen, de werkgroep “Recht op gezinsleven” en/of de werkgroep “Bestaansrecht”.
 
Vanaf september 2018 werden Anneke van Elderen en Christine Béhain benoemd als Coördinatie Team van ATD 
Vierde Wereld Nederland.
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Bestuur
Het bestuur (onbezoldigd) van de stichting kwam in 2018 vier keer in vergadering bijeen. In haar september-
vergadering heeft het bestuur uitgebreid gesproken met twee vertegenwoordigers van het Algemeen 
Secretariaat van de internationale beweging ATD Vierde Wereld. Het bestuur stelde de jaarrekening vast en 
keurde de begroting goed. Regelmatig terugkerende onderwerpen waren de voortgang van de activiteiten van 
de beweging, de afwikkeling van enkele erfenissen/legaten, de stand van zaken van de financiën, de 
fondsenwerving, het onderhoud van de gebouwen, de stand van zaken met betrekking tot de beleggingen, 
personele kwesties en de samenwerking/relatie van het bestuur met de coördinatiegroep en de internationale 
beweging. 

Financiën
De ontvangsten waren hoger dan begroot dankzij legaten en specifieke giften voor de loonkosten van volontairs, 
de ontmoetingsdag in Heerlen en het groot onderhoud van zowel 't Zwervel als het Landelijk Centrum. Gehoopt 
was dat de kosten voor het groot onderhoud door fondsenwerving gedekt zou worden, maar dat is maar beperkt 
gebeurd, vandaar dat de begroting tussentijds is verhoogd en uitkwam op 124.000 tekort. Uiteindelijk bleek het 
tekort een stuk lager, dankzij de meevallende giften, maar zeker door het zuinig omgaan met de beschikbare 
financiële middelen en de inspanningen van de vrijwilligers.  In vorige jaren kwamen de projecten Partnerschap, 
Fonto en 't Zwervel apart op de begroting en de jaarrekening voor, maar omdat deze steeds meer in elkaar 
overliepen zijn deze nu ook boekhoudkundig samengebracht onder de titel “Activiteiten in Nederland”

De beoordelingsverklaring van de accountant (BDO)en de gehele jaarrekening zijn te vinden op onze website 
www.atd-vierdewereld.nl (Onder kopje: Onze organisatie)
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Cijfers  2018 
 

BATEN         2018 reel  Begroot  2017  

Baten uit eigen fondsenwerving     € 184.244  € 158.800  € 206.990  

Baten met bestemming       €   81.564  €   28.000  €   75.476  

Subsidie van overheden      €   12.872  €     4.000  €     3.698  

Baten uit beleggingen       €    24.371-.  €   21.000  €     2.297  

Overige baten        €     9.641  €   13.500  €   16.811  

Som der Baten        € 263.950  € 225.300  € 305.272  
 

Bestedingen aan doelstellingen   

Activiteiten in Nederland      € 259.754  € 295.823  € 285.320*   

Ondersteuning internationale projecten
   

€ 
  

28.254
 

€   13.037
 

€     2.601
 

Sub Totaal
       

€ 288.008
 

€ 308.860
 

€ 287.921
 

 

Overige Lasten
 

Kosten beleggingen
      

€
     
6.464

 
€      8.800

 
€     7.105

 

Kosten werving baten-Eigen fondsenwerving
   

€
   
13.857

 
€    11.906

 
€   15.003

   

Kosten beheer en administratie
     

€
   
27.946

 
€    19.900

 
€   26.748

 

Som der lasten
       

€ 336.275
 

€  349.466
 

€
 
336.777

 
 
 

Resultaat Exploitatie
      

€ 
  

72.325-
  

€
  
124.166-

 
€

   
31.505-

 
 

* In 2017 was dit nog verdeeld over 3 aparte posten
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Dit Jaarbericht kwam mede tot stand 
dankzij een bijdrage van:

De Mozaïktafel, gemaakt tijdens de Jongerenontmoeting
in het bos bij 't Zwervel te Wijhe


