ATD VIERDE WERELD

mensenrechtenbeweging met de allerarmsten

DECEMBER 2019

NR: 167

Op 20 november 2019 bestond het Verdrag inzake de
Rechten van het kind 30 jaar.
De internationale beweging ATD Vierde Wereld was met een
groep internationale niet‑gouvernementele organisaties
betrokken bij de tot stand koming van dit verdrag. Erkennende
dat er, in alle landen van de wereld, kinderen zijn die in
uitzonderlijk moeilijke omstandigheden leven, en dat deze
kinderen bijzondere aandacht behoeven. ATD heeft hier op 17
oktober ook aandacht aangegeven, (zie ook de boodschap van
Isabelle Pypaert Perrin, pagina 3.)

Ik moet denken aan Violetta. Haar moeder was vaak ziek. Haar
vader zorgde veel voor zijn vrouw, maar moest ook geld
verdienen voor zijn gezin. Hij heeft werk gevonden, maar ver
van huis. Violetta moest dus voor haar moeder en jongste broer
zorgen en de huishouding doen. Ze was toen 13 jaar. Aandacht
voor school kwam op de tweede plaats. Heeft ze toen de school
gemist? Niet echt, omdat ze niet aardig waren op school als je
geen mooie kleren had. De directeur van de school heeft haar
wel gesteund. Maar dit was niet genoeg om met plezier naar
school te gaan.

Ontmoetingsdag op 't Zwervel
thema: gezelligheid en diepgang
Na een jaar van verbouwingen en grote reparaties is 't Zwervel
weer beschikbaar voor de ontvangst van groepen en
meerdaagse bijeenkomsten. Dat hebben we gevierd op 14
september met de landelijke ontmoetingsdag; 65 deelnemers
uit heel Nederland en zelfs België namen actief deel.
Deelnemers uit diverse provincies waren actief bij de
voorbereiding betrokken. Zij verzorgden lekkers en een
activiteit op de dag zelf. Zo was de groep uit Heerlen een paar
dagen eerder gekomen om vlaaien te bakken.

Uit Den Haag en Amsterdam kwam men om de tenten op te
bouwen, de gebouwen en het terrein klaar te maken.

Toen ze zes jaar oud was is zij met haar ouders naar de boerderij
't Zwervel gegaan. Dit blijft voor Violetta een bijzondere
herinnering: “Het was geweldig. Je hebt oude kleding en oude
dingetjes, maar dat maakt daar niks uit, daar is iedereen gewoon
gelijk. Je kijkt niet op elkaar neer. Ik heb nog steeds het gevoel dat
als ik op de boerderij kom, ik me lekker vrij voel”.

ATD wenst voor alle kinderen een plek van vrijheid, vreugde en
veiligheid waar ze kunnen leren.

Een bijzondere ontmoeting.
Jaren later, organiseerden wij een ontmoetingsdag op de
boerderij. Ik kwam daar een volwassen man van rond de 50 jaar
tegen. Hij bleek al meer dan 20 jaar niet op de boerderij te zijn
geweest. De plek van de boerderij was ook voor hem een plek
van mooie herinneringen en vrijheid. Tijdens de
ontmoetingsdag herkende hij iemand anders. Zou dat het
meisje van vroeger zijn, dat bij hem kwam logeren na het
overlijden van haar moeder? Ja hoor! Ze herkenden elkaar. Ze
hadden elkaar sinds die tijd niet meer gezien. Een heel
bijzonder moment voor hen beiden.

Ik vond dat de ontmoetings‑
dag zijn naam eer aan deed!

Christine Béhain

All Together for Dignity

Andere activiteiten op de dag waren:
‑ een grappig spel waaraan iedereen kon meedoen, door
deelnemers uit Wijhe,
‑ Forumtheater met spelers uit Utrecht en Amersfoort,
‑ Djembé‑band door deelnemers van UBUNTU uit Utrecht,
‑ een schilderijenalbum uit Oss,
‑ werken aan de mozaïektafel in het bos met deelnemers uit
Limburg en Zoetermeer,
‑ cadeaudoosjes maken onder leiding van deelnemers uit
Heerlen,
‑ een kistje maken voor bodeminsecten met een deelneemster
uit Apeldoorn.
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En als slot van de dag een grote loterij verzorgd door
deelnemers uit Drenthe.

Het was duidelijk dat de ontmoetingsdag veel betekende
voor de aanwezigen. Verbinding, vriendschap, “ze denken
met je mee” “Hier ben ik iemand”…. Een aantal vrienden
had elkaar al een jaar of zelfs veel langer niet gezien,
sommigen hebben wel contact via facebook, maar elkaar
in levende lijve weer te zien is toch iets anders.

Het spreekt vanzelf: 't Zwervel is van ons allemaal, dus
helpen we allemaal mee.

Voor mensen in diepe en langdurige armoede is dat
helaas niet vanzelfsprekend. Het vraagt veel offers. Van
de mensen die hadden willen komen, konden of durfden
een aantal niet.
Sommigen gaven redenen op: bezoekdag van de ouders
voor de uit huis geplaatste kinderen. Die is één keer per
maand, als je niet komt mag je dat bezoek niet inhalen.
Ook ziekte, de reis niet kunnen maken door een handicap,
niet zelfstandig durven reizen want men kan de
naamborden op de stations niet lezen.

Sommigen die wel actief zijn in hun wijk met ATD Vierde
Wereld, kende 't Zwervel nog niet en durfde niet te
komen. Er waren natuurlijk ook afzeggingen om vrolijke
redenen als verjaardag of bruiloft van familieleden. Aan
het begin van de dag stonden we ook stil bij de actieve
leden die het afgelopen jaar zijn overleden.

ATD

Er werden herinneringen opgehaald, van vroegere
vakanties, of van mensen met wie ze vroeger gewerkt
hebben, met wie ze internationale acties hebben
gevoerd, grappige en droevige gebeurtenissen.
Sommigen, die van ver kwamen, gingen na de
ontmoetingsdag naar het graf van Alwine de Vos van
Steenwijk, die in Wijhe ligt begraven. Voor hen betekent
deze bijzondere vrouw nog steeds heel veel. “Zij erkende
ons als volwaardige mensen.”

Annie van den Bosch

VIERDE WERELD

Gratis kwartaalblad van de Internationale Beweging ATD Vierde Wereld in Nederland
Wij ontvangen graag reacties op het blad en de artikelen. Bezoek de website voor informatie en bestellingen.
Landelijk Centrum
Regentesseplein 13 ‑ 2562 EV Den Haag
070 361 57 87
denhaag@atd‑vierdewereld.nl
Ontmoetingscentrum 't Zwervel
Raalterweg 19 ‑ 8131 SB Wijhe (Ov.)
0570 52 19 99
tzwervel.wijhe@atd‑vierdewereld.nl
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Abonnementswijziging
ledenadministratie@atd‑vierdewereld.nl

Nederland:
www.atd‑vierdewereld.nl
Internationaal: www.atd‑fourthworld.org
Over de stichter: www.joseph‑wresinski.org/nl

Foto's: ATD Vierde Wereld, tenzij anders vermeld
Redactie: Medewerkers ATD Vierde Wereld
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Nieuws uit het buitenland

Luister naar ervaringsdeskundigen,
geef de ander een stem
Om mij als nieuwe ervaringsdeskundige binnen de
organisatie Movisie te laten inspireren, bezocht ik een
ontmoetingsdag van ATD Vierde Wereld. Daar kreeg
'gezien' en 'gehoord' worden voor mij veel betekenis. ATD
Vierde Wereld is een wereldwijde mensenrechten‑
beweging die de meest uitgesloten mensen in armoede
samenbrengt om van hén te leren. Een mooi initiatief,
want echt luisteren en de ander een stem geven is voor mij
een belangrijk onderdeel van ervaringsdeskundigheid.

Theater
Dat luisteren en een stem geven belangrijk is beleefde ik
die middag tijdens de workshop 'forumtheater'. Er werd
een toneelstukje opgevoerd:

Als Jozef ‑ een vluchteling uit een Afrikaans land die al jaren
op een woning wacht ‑ en de werknemer van de
woningcorporatie na een huizen bezichtiging naar buiten
gaan, komen zij twee vrouwen tegen. Deze spreken de
meneer van de woningbouw aan. Eén van hen begint over
de leegstaande flat die geschikt zou zijn voor haar zoon die
nu op straat leeft. Er wordt meegedeeld dat die woning
bedoeld is voor Jozef. Dan worden de vrouwen kwaad. Ze
dreigen met een handtekeningenactie en plaatsen
opmerkingen als: 'die vluchtelingen krijgen alles!'. De
medewerker heeft geen zin in een handtekeningenactie en
besluit de woning dan maar aan een derde partij te geven.
Aan de aanwezigen de vraag: hoe zou jij dit probleem
oplossen?

Er werden zoveel creatieve ideeën geopperd. Zelfs een
verlegen deelnemer, die eerder niet op foto of film wilde,
durfde voluit mee te praten. Het ontroerde me om te zien
hoe blij deze mensen werden dat er naar ze geluisterd
werd. Dat ze mee mochten doen in het bedenken van een
oplossing!

Het doet ertoe!
Wat dit theater liet zien, is dat het ertoe doet om mee te
kunnen praten, en gehoord te worden bij het zoeken naar
oplossingen voor problemen. Dat wat je zegt, ook
werkelijk van belang is.
Na afloop werden we met de bus naar Utrecht gebracht. Ik
zag een man op zijn fiets stappen. Dit was de
uitgeprocedeerde asielzoeker die in het toneelstuk Jozef
had gespeeld. Waar zou hij vannacht gaan slapen? Heeft
hij een 'stem'? Wordt hij gehoord?

Monica van Midden, ervaringsdeskundige bij Movisie

All Together for Dignity

Boodschap van Isabelle Pypaert Perrin

Algemeen Secretaris van de Internationale beweging
ATD Vierde Wereld ter gelegenheid van de Werelddag
van verzet tegen extreme armoede, 17 oktober 2019

"Ik heb geen toekomstdromen: de anderen houden niet van
ons" Anna zegt hardop wat vele andere kinderen bij
zichzelf denken. Niemand verwacht iets van die kinderen.
Ze krijgen voortdurend verwijten te horen dat ze teveel
herrie maken, verstrooid zijn, hun lessen niet geleerd
hebben. Onderwijzers zeggen hen niet: "Dat heb je mooi
gedaan!", zelfs als ze hun gedicht weten op te zeggen.
Deze kinderen worden vanaf de overkant van de straat
beledigd; ze ballen hun vuisten, wanneer hun familie
aangevallen wordt of wanneer men kwaad spreekt over
hun ouders. Ze wonen in een krottenwijk of achterbuurt,
worden keer op keer verdreven; ze kunnen niet
regelmatig naar school. Deze kinderen ontvluchten met
hun ouders, of in hun eentje, hun land zonder enig idee te
hebben waar ze opgevangen zullen worden.

Kinderen die gedwongen zijn in ernstige armoede te
leven, zijn, net als alle anderen, allereerst kinderen die
ervan houden om te lachen, te spelen en om met de
anderen op te trekken. Ze zijn er diep in hun hart van
overtuigd dat als de wereld hun ouders beter zou
begrijpen, zoals zij ze begrijpen, de mensen ook voor hun
ouders een plek zouden inruimen. Dat zou hun leven
veranderen. Van jongs af aan merken ze dat hun familie
het hard te verduren heeft. En ze proberen om te helpen
waar ze kunnen: "Ik ga werken om te helpen de huur te
betalen" zei Kevin van tien. Zij weten drommels goed hoe
hun ouders hun uiterste best doen. Zoals die moeder die
een paar centen verdient met de verkoop van plastic
flessen en die met haar gezin in een huis woont zonder
een echt dak. Als het regent, is de hele boel nat. En die
moeder maakt zich de meeste zorgen hoe de
schooltassen van de kleintjes te beschermen. De kinderen
hebben heel jong al geleerd hun mond te houden om hun
familie te beschermen tegen verwijtende blikken en
lastige vragen, bang als ze zijn dat hun familie uit elkaar
getrokken zal worden.
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De ouders van Fatima zijn blind en doen er alles aan om
te kunnen overleven. Eens vertrouwde Fatima ons toe:
"Thuis hadden we dikwijls niets te eten. Maar, ondanks
alles, gingen we naar school. We gingen er heen met de
moed van onze ouders in onze lege maag. Anders hadden
we nooit iets kunnen leren.“

De kinderen zien best hoe uitgeput hun ouders zijn. Ze
weten dat niemand in zijn eentje die problemen kan
overwinnen. "Ze moeten onze ouders steunen", zegt
Alma vastberaden.

Als we de rechten van het kind willen
realiseren, moeten we dan niet op de
eerste plaats serieus nemen wat de
kinderen ons te zeggen hebben? Alle
kinderen weten heel goed dat
niemand alleen kan leven, zonder
vrienden, zonder dat iemand
waardering voor je heeft.

Sommige kinderen proberen het voorbeeld te volgen
van de kinderen van een Tapori‑groep (1) in een grote
stad waar sinds jaren oorlog woedt. Deze groep nam
zich voor om "vrienden van kinderen zonder vrienden"
te worden. De groep besloot op zoek te gaan naar
andere kinderen van hun leeftijd, naar voormalige
kind‑soldaten voor wie iedereen bang is. Zij hebben
vluchtelingen‑kinderen uit buurlanden uitgenodigd
van wie ze weten dat ze eenzaam zijn en mishandeld
worden. "Een kind is een kind" zeggen ze "Waarom zijn
er kinderen die aan de kant gezet worden?". Elders leven
kinderen op een verkeersplein of aan de rand van de
markt, op hoeken van de straat. Zij hebben hun dorp
verlaten omdat de uitgedroogde aarde geen voedsel
meer oplevert voor iedereen. Hoewel ze van alle kanten
ontberingen en geweld moeten verduren, blijven ze
bezorgd voor elkaar, beschermen de jongsten,
ondersteunen elkaar. En ons vragen ze boeken om te
lezen. De rechten van het kind uitvoeren, betekent dat
niet dat wij het moeten aandurven om de kinderen te
volgen naar de wereld van morgen die zij voor ogen
hebben, een wereld die ze met hun dagelijkse acties al
aan het opbouwen zijn?
(1) Tapori is een beweging die vriendschap en saam‑
horigheid schept tussen kinderen uit hele wereld. Ze
moedigt kinderen aan zich in te zetten, opdat alle
kinderen dezelfde kansen krijgen. Ze is opgericht door
Joseph Wresinski, oprichter van ATD Vierde Wereld.
www. tapori.org.

All Together for Dignity

In de straatbibliotheek is Eva geconcentreerd bezig
met haar tekening. Ze houdt op als ze de sirenes van
een politiewagen hoort en kijkt ernstig op. Er zijn
zoveel ouders uit de buurt die in de gevangenis zitten.
Maar dan concentreert ze zich opnieuw. En als haar
tekening af is, gilt ze het uit van vreugde en holt ze om
deze tekening aan iedereen te laten zien, en de anderen
moeten ook lachen.
"Ik zou een licht willen zijn", zegt Angelo die in de eerste
klas is blijven zitten. "Want licht glinstert, het is mooi en
je ziet het. Ik zou een licht willen zijn, want zo zou mijn
hoofd ergens toe dienen!" De rechten van het kind ten
uitvoer brengen, houdt dat niet in dat ieder kind voor de
hele wereld moet kunnen schitteren?

Steeds meer kinderen en jongeren op vele plekken in
de wereld richten, op dit ogenblik, met hun
manifestaties, een oproep tot ons om ermee op te
houden al wat levend is te vernietigen. Ze eisen dat er
snel acties ondernomen worden om de opwarming van
de aarde te vertragen, zodat het leven op aarde
mogelijk blijft.
Is het niet urgent dat zij contacten kunnen leggen met
kinderen en hun ouders die altijd al proberen om het
leven mogelijk te maken in hun strijd tegen extreme
armoede? Wat gaan wij doen om hen daarbij te helpen?
Mogen zij rekenen op ons vermogen om ons te
verenigen, om onze ervaringen, onze energie, onze
praktische kennis te delen, zodat uiteindelijk én de
natuur én alle mensen, iedereen zonder enige
uitzondering, gerespecteerd worden?
De rechten van het kind uitvoeren betekent dat niet dat
we alle kinderen serieus nemen, zowel degenen die van
zich laten horen en manifesteren, als wel degenen die
hun dromen en alles wat ze moeten verduren, voor zich
moeten houden? Laten we er op uitgaan om samen
met hen voor iedereen een ander leven uit te vinden.
Isabelle Pypaert Perrin
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Nieuws uit lokale groepen

Onderzoek naar generatiearmoede

De Provincies Groningen en Drenthe vroegen aan de
universiteit van Groningen onderzoek te doen naar de
generatiearmoede in hun provincie, met als doel te kijken
hoe de cirkel van deze generatiearmoede doorbroken kan
worden. Sanne Visser, wetenschapper en Gea Groothuis,
die als stagiaire (in het kader van haar opleiding)
ervaringsdeskundigheid op het gebied van armoede
heeft gevolgd, hebben de leiding van dit onderzoek.
Christine Béhain heeft haar gespreksgroep de vraag
gesteld of ze aan het onderzoek wilden deelnemen. De
groep reageerde enthousiast. Na een kennismakings‑
gesprek hebben vier mensen uit Emmen, Nieuw
Amsterdam en Hollandscheveld besloten om aan het
onderzoek deel te nemen. Op 31 juli volgden de eerste
conclusies. Sanne meldde dat ze veel geleerd heeft en
dankbaar is voor ieders inbreng.

Uit de verhalen wordt duidelijk dat er heel veel aan de
oorzaak van armoede is te doen. Het gaat niet altijd meer
zozeer over de vraag “Hoe kan ik eruit komen?” maar meer
over “Hoe kan ik het een beetje comfortabel maken?”

Gezondheid blijkt een belangrijk item. Armoede heeft
een grote impact op de gezondheid door twee belangrijke
factoren: ten eerste door gebrek aan geld is het moeilijk
om gezonde producten te kunnen betalen en ten tweede
veroorzaakt armoede veel stress, wat de gezondheid
verslechtert.

De buurt wordt belangrijker naarmate er niet veel andere
contacten zijn. Jammer genoeg is er vaak agressie en
geweld in de buurt en dit aspect heeft niet alleen met
armoede te maken... Een vraag die aan de Provincies
doorgegeven wordt is “hoe kunnen we zorgen dat er in
wijken waar veel armoede is, meer aandacht is voor rust in
de wijk?” Het doel is dat iedereen zich thuis kan voelen in
zijn eigen buurt.

Het vraagstuk bewindvoering is vaak een probleem: b.v.
de bereikbaarheid van de bewindvoerder. En zijn er
meerdere hulpverleners actief voor een gezin dan wordt

All Together for Dignity

er vaak langs elkaar heen gewerkt.
Men heeft geen invloed op problemen met
bewindvoerders uit de privésector.

Wat lukt wel en wat niet als er weinig geld is? Het beperkt
je handelen. Het is ook lastig om je gerespecteerd te
voelen. Bejegening en sociale discriminatie zijn
discussiepunten van onze bijeenkomsten geweest. Wat
soms lukt is het kopen van de noodzakelijke dingen. Denk
aan voedsel en kleding. Maar daarnaast is geen leuke
dingen doen, zoals b.v. een dagje uit met de kinderen of lid
zijn van een club, een kenmerk van generatiearmoede.

De manier van berekenen van inkomsten klopt niet
volgens een ervaringsdeskundige. “Er wordt alleen maar
gekeken naar het inkomen, maar niet genoeg naar de
vaste lasten die er uitgaan.” Daardoor zijn er nog zo veel
misvattingen.

Het probleem van de Kostendelersnorm en de invloed
daarvan op het familieleven is zorgwekkend. “Ik moest
mijn zoon uit huis zetten om huursubsidie te kunnen
krijgen”! Een andere ervaringsdeskundige heeft haar
broer jarenlang verzorgd. Maar omdat ze allebei een
uitkering hadden, werden beide uitkeringen gekort. Dit
voelt ze nu nog als een straf. Ook andere onderwerpen
zoals onderwijs, werk en vervoer zijn aan de orde
geweest. Na deze ontmoeting blijven de leden contact
houden in het kader van de werkgroep Recht op
Gezinsleven.
******

Armoede moeilijk in te dijken.
In België leven '680.000 Vlamingen
onder de armoededrempel.' 'Eén
op de vijf Vlamingen kan zich geen
weekje vakantie veroorloven.'
Cijfers en statistieken zijn leeg en
droog. Alsof de mens eruit
verdwenen is. In Aan de onderkant
ligt de lat altijd hoger, opgetekend
d o o r AT D V i e r d e We r e l d ‑
medewerkers Marijke Decuypere
en Guy Malfait, lees je de levende
verhalen van wie de realiteit achter de cijfers
meemaakt. Onder andere over Kevin, die op school de
foto's van zijn bezoek aan de Kalmthoutse Heide toont en
zegt dat hij op safari naar Kenia is geweest.

Binnenkort is dit boek verkrijgbaar in Nederland voor
€ 19,90 (exclusief portokosten)
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Bestuur en medewerkers

wensen u
Fijne Feestdagen
en een
Voorspoedig Nieuwjaar

BESTELLINGEN

(prijzen inclusief verzendkosten)

Vierde Wereld Verkenningen 27, In en met onze eigen familie
samen te mogen leven: dat is onze hoop
Vierde Wereld Verkenningen 28, Cultuur Grondslag van ons menszijn
Vierde Wereld Verkenningen 29, De Rotterdamwet,
discriminatie van overheidswege
Vierde Wereld Verkenningen 30, Wederkerigheid,
(vreedzaam) samenleven bevorderen
Vierde Wereld Verkenningen 31, Wat we niet weten
over armoede in Nederland

€ 3,70
€ 3,70

Aantal: _____ ex.
Aantal: _____ ex

€

Aantal: _____ ex

€ 3,70
€

Aantal: _____ ex.

5,40

5,40

Aantal: _____ ex

Totaal bedrag: € __________
Dhr / Mw : …………………………………………...………
Adres:
………………………………………………….
Postcode: ………………… Plaats: …….……………………..

Incassant ID: NL 13ZZZ411514920000
Kenmerk machtiging: _______________(niet invullen)

Ik verleen de Stichting ATD Vierde Wereld toestemming éénmalig het bedrag van
……………… euro af te schrijven van mijn bankrekening:
IBAN: NL .. …. ……………………………………...
Handtekening:

Datum:

Deze gehele coupon (of kopie) in een gesloten enveloppe sturen naar:
Stichting ATD Vierde Wereld Nederland, Regentesseplein 13, 2562 EV Den Haag. T. 07036157 87

Als u het niet eens bent
met deze afschrijving kunt
u uw bank binnen 56 da‑
gen opdracht geven het
bedrag terug te storten. U
kunt ons ook even bellen.

Lidmaatschap van de Internationale Beweging ATD Vierde Wereld

Ik sluit mij aan bij de uitgangspunten (www.atd‑vierdewereld.nl) en machtig ATD Vierde Wereld d.m.v .
deze éénmalige incasso. Aankruisen en invullen wat van toepassing is en deze bon sturen naar:
ATD Vierde Wereld, Regentesseplein 13, 2565 EV. Den Haag. (NL27INGB0002752200)
O Lidmaatschap € 10,‑

O Steunlidmaatschap € 20,‑

Dhr / Mw : …………………………………………...………
Adres:
………………………………………………….
Postcode: ………………… Plaats: …….……………………..

O Gift

€ _____

Incassant ID: NL 13ZZZ411514920000
Kenmerk machtiging: _______________(niet invullen)

Ik verleen de Stichting ATD Vierde Wereld toestemming éénmalig het bedrag van ……………… euro af te schrijven
van mijn bank / girorekening: IBAN: ………………………………………………
Handtekening:

Datum:

Deze gehele coupon (of kopie) in een gesloten enveloppe sturen naar:
Stichting ATD Vierde Wereld Nederland, Regentesseplein 13, 2562 EV Den Haag. T. 07036157 87

All Together for Dignity
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Als u het niet eens bent
met deze afschrijving kunt
u uw bank binnen 56 da‑
gen opdracht geven het
bedrag terug te storten. U
kunt ons ook even bellen.

December 2019

Nr.167

pagina 6

