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InleidingChristine Béhain, CoördinatieteamZolang extreme armoede nog bestaat, zal ATD Vierde Wereld zich blijven inzetten om deze uit te bannen. Sterker nog, wij hebben de denkwijze van mensen in armoede nodig om het onrecht van armoede teniet te doen. “We zullen een ogenblik stilstaan bij de kennis en de denkwijze van de armsten. Hun kennis heeft niet alleen betrekking op hun eigen levenservaring maar ook op de omgeving die hen de armoede in drijft. Ze hebben hun eigen kijk op die omgeving en ideeën over hoe een samenleving die haar zwakste leden niet langer wil uitsluiten eruit moet zien.” zegt Joseph Wresinski  in  1985,  in  een  beroemde  toespraak  gericht  tot  de  wetenschappers  van  de  Prestigieuze Sorbonne Universiteit in Parijs. ATD Vierde Wereld ziet het als haar opdracht om bestuurders en politici van deze noodzaak te blijven doordringen.In 2019 heeft Vierde Wereld Nederland gekozen om terug naar de basis te gaan, dit betekent minder doen op landelijk niveau en meer ondersteuning lokaal. Deze trend vindt u terug in dit jaarbericht. 

Geschreven door een moeder tijdens een schrijfworkshop in Amersfoort



Een andere belangrijke verandering van 2019  is het opzetten van het Uitgebreide Coördinatie Team. Deze groep vergaderde een keer per zes weken om de samenhang van de actie te bevorderen en aan toekomst‑plannen te werken. Ik stel ze graag aan u voor:

In het midden: Anneke van Elderen en Christine Béhain van het Coördinatieteam. En verder van links naar rechts:  Wouter Alblas uit Den Haag: “Ik heb niet het gevoel dat alles goed geregeld is in de maatschappij. Toen ik                                     dakloos was heb ik dit ervaren. Ik zou graag willen dat wij meer gerichte acties zouden doen, bijvoorbeeld een    brief schrijven naar de Tweede Kamer.”  Annie van den Bosch uit Oss: “Als je uitgaat van de armsten, doe je het anders.”  Marion Braad uit Landgraaf: “Een beweging waar gelijkwaardigheid hoog in het vaandel staat spreekt mij   aan: waar ieder mens er mag zijn en waar wij iedereen nodig hebben om samen het onrecht van armoede   ongedaan te maken”  Annelies Neutel uit Utrecht: “Wat ik fijn vind van de Beweging, is dat wij kunnen werken op kleinschalig   niveau en ook deelnemen aan het grote geheel.”  Gerard de Jong uit Zoetermeer: “Armoede gaat van generatie op generatie. Het risico is dat de kinderen in   dezelfde situatie terechtkomen als hun moeder.” 3
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Lokale groepenAmersfoortIn de loop van het jaar 2019 heeft de training “schrijven vanuit het hart” plaatsgevonden: een gevarieerd aanbod van creatieve schrijfworkshops met als doel om de creativiteit van de deelnemers te ontplooien en hun kennis over ATD Vierde Wereld te vergroten.De deelnemers hebben geschreven over verschillende thema's: “Wie is je held?”, “de schoenen”, “met de Vierde Wereld vechten voor de mensenrechten”. Ook de jeugd van Joseph Wresinski was een bron van inspiratie. Naast de verschillende thema's hebben de deelnemers ook verschillende schrijftechnieken geoefend. Het project werd financieel gesteund door IndeBuurt033.In hun evaluatie zeggen de deelnemers wat het voor hen heeft gebracht. Met name het belang om sociale contacten in een fijne groep te ervaren. “Als ik aan de schrijf‑workshop denk dan denk ik aan de gezelligheid.” , “Als ik aan de schrijfworkshop denk dan komen allerlei gedachten naar boven: bijvoorbeeld nieuwe mensen leren kennen.”Daarnaast vonden ze het leuk om nieuwe schrijftechnieken aan te leren en het leven van Joseph Wresinski  te ontdekken.  “Het  onderwerp dat mij  bijgebleven  is,  is  het verhaal van Joseph.” (hier wordt de oprichter van ATD Vierde Wereld bedoeld).” “Ik heb voor het eerst vanuit mijn gevoel geschreven en ik ben meer te weten gekomen over ATD Vierde Wereld en ik ben hen gaan waarderen voor hun rol in de maatschappij.”
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BredaIn Breda werken wij samen met het Annahuis. Het Annahuis heeft tot doel een ontmoetingsplaats te bieden aan mensen die in een sociaal‑maatschappelijk kwetsbare positie verkeren en hen te helpen hun eigen krachten en talenten te ontwikkelen, zodat hun menselijke waardigheid gestalte kan krijgen. Een ervaringsdeskundige uit Breda, die zelf spookburger is geweest, blijft mensen zoeken die dezelfde ervaring kennen. Twee mensen uit Breda  nemen  deel  aan  de werkgroep  'Bestaansrecht'.  In  2019  hebben  ze  op  lokaal  niveau  het  onderwerp “bestaansrecht” onder de aandacht gebracht.Den Haag ‑ ZoetermeerIn  Den  Haag,  op  de  begane  grond  van  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.  Een  ander  doel  is  het  Landelijk Centrum laagdrempelig maken voor mensen uit de  wijk.  Op  die  manier  willen  de  deelnemers meer mensen leren kennen en contacten leggen met andere organisaties uit de wijk. Ook actieve leden  uit  Zoetermeer  nemen  deel  aan  het huiskamer‑project.Door omstandigheden – onder andere gezondheidsproblemen – is dit project geen wekelijkse activiteit meer, maar organiseren we een paar keer per jaar een dialoogbijeenkomst 's avonds. Er zijn twee filmavonden geweest en een thema‑avond over het thema armoede en schulden, in samenwerking met Stichting Africa Life.



Emmen en omgevingIn de regio Emmen zijn mensen uit Hollandscheveld, Coevorden, Nieuw Amsterdam en Emmen regelmatig bij elkaar  gekomen.  Ze  hebben  gewerkt  aan  een  notitie  over  het  thema  “schulden”,  en  over  “het  recht  op gezinsleven”.  Dit  jaar  hebben  vier  leden  van  de  groep  deelgenomen  aan  een  provinciaal  onderzoek  over “generatiearmoede”. Twee nieuwe potentiële medestanders hebben enkele bijeenkomsten bijgewoond en leren van de ervaring van de deelnemers.

“Ik zou zelf graag een cursus willen volgen om te weten hoe ik het straks zelf kan oppakken. Over een half jaar. Ik wil nog een jaar of misschien twee jaar onder bewindvoering blijven. En daarna wil ik het zelf leren. Ik zit er aan te denken een cursus te volgen om het te gaan leren. Ik wil wel leren hoe ik dat moet doen. Jij wil straks uit je budgettering en het zelf beheren. Ik heb het ooit op school geleerd en daarna deed mijn ex man het altijd, dus ik heb het nooit geleerd. Daarom heb ik budgettering aangevraagd. Om niet verder in de problemen te komen. En daarna ben ik in de WSNP gegaan. Nu wil ik het zelf doen.”6
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HeerlenDe “huiskamer” in de Andreasparochie is een plek van ontmoeting, van waaruit we actie ondernemen, zoals:  Het organiseren van de “Werelddag van verzet tegen extreme armoede en uitsluiting”, op 17 oktober.  Deelname voorbereiden van bijeenkomsten van ATD Vierde Wereld Nederland en Stichting de Pijler, een   organisatie die aandacht vraagt voor armoedebestrijding op provinciaal niveau.  Deelname aan markten, met een infostand, om aandacht te vragen voor het werk van ATD Vierde Wereld.De groep heeft op 17 oktober mede het initiatief genomen om kooksessies te organiseren en/of soep uit te delen. Meer dan 20 organisaties in Limburg hebben dit initiatief ten uitvoer gebracht. Zowel de regionale televisie als de radio hebben er aandacht aan besteed. Ook het gedicht van Jozé Kersten werd via deze media  ten gehore gebracht. De winkeliersvereniging zorgde voor de sponsoring. Vooral via de ontmoeting met belangstellende deelnemers is de visie van de Vierde Wereldbeweging uitgedragen.



OssDe Vierde Wereldgroep in Oss bestaat momenteel uit zeven leden. De groep heeft een vertegenwoordiging in de Adviesraad Sociaal Domein sinds 2016. Sinds 2012 voeden  leden  de  landelijke  beweging  met  informatie  over  de  gevolgen  van uithuisplaatsing van kinderen m.b.t.  schending van  rechten van de ouders en kinderen. Ook is de groep lid van het platform Met Elkaar Oss tegen Armoede en verkopen medestanders wenskaarten bij verschillende kerken in de gemeente. Het  pilotproject  Recht  op  Gezinsleven,  waarvoor  ATD Vierde Wereld  van  de gemeente Oss  subsidie  heeft  ontvangen,  is  sinds  half  2019  op  eigen  kracht voortgezet. Voor de Landelijke ontmoetingsdag 14 september op 't Zwervel heeft de groep een album gemaakt, met schilderijen en een tekening over wat voor ons de Vierde Wereld Beweging betekent. Op 17 oktober nam ATD Vierde Wereld deel aan de viering georganiseerd door Met Elkaar Oss Tegen Armoede en Quiet 500, in het wijkcentrum Ons Huis in de Wijk. Enkele leden deden een quiz met de vraag: “Zijn uitsluiting en armoede schendingen van Mensenrechten?”
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UtrechtHet Ubuntuhuis in Utrecht ontvangt mensen met en zonder verblijfsstatus, die zich op weinig andere plekken thuis  of  welkom  voelen.  Er  werken  vrijwilligers  en  stagiaires  die  zelf  dakloos  zijn  geweest  of  die  andere ingrijpende  levenservaringen  kennen.  Iedereen  is  welkom  bij  de  maandelijkse  Ubuntugesprekken  of  kan luisteren / meedoen met onze podcast Ubuntustemmen (Youtube). In 2019 heeft Grada – medeoprichtster van het Ubuntuhuis en ervaringsdeskundige van ATD – een aantal Forumtheater workshops geïnitieerd. Na een kort samenwerkingsproject met STUT Utrecht, hielpen ATD en een subsidie van “Wij doen mee” bij het voorbereiden en  uitvoeren  van  twee  voorstellingen:  één  op  14  september  op  't Zwervel  en  een  andere  op  17  oktober,  in samenwerking met StadLAB033 in Amersfoort.



Landelijke werkgroepenWerkgroep Recht op gezinsleven   In  2019  hebben  mensen  uit  Amsterdam,  Apeldoorn,  Oss,  Zuid‑Limburg, Oost‑Drenthe,  Den  Haag,  Zoetermeer,  Breda, Wijhe,  Zwolle meegedaan met de Werkgroep Recht op gezinsleven. Soms  in  individuele gesprekken maar  ook  op  14  december  tijdens  de  landelijke  forumbijeenkomst  op  't Zwervel in Wijhe (Ov.), met 40 deelnemers. Aanvankelijk ging de werkgroep vooral over uithuisplaatsing van kinderen uit arme gezinnen, maar dit jaar kwamen er andere aspecten bij, zoals echtscheidingen door trauma's die te groot  werden,  jongeren  die  het  huis  verlieten,  ook  vanwege  de  kosten‑delersnorm. Of omdat een zoon zijn ouders niet meer verdragen kon, na de uithuisplaatsing  in  drie  verschillende  pleeggezinnen.  Schulden  die  zich opstapelen  door  onmogelijke  eisen  van  overheden  en  bewindvoerders speelden ook een  rol. Het werd steeds duidelijker, hoe  tegenwoordig het gezinsleven van de armsten door veel problemen onder druk staat en zelfs uit elkaar  geslagen  wordt.  In  november  is  de  internationale  “Werkplaats Families” gestart, waaraan ook ATD Vierde Wereld Nederland deelneemt. De werkgroep gaat door in 2020, met het doel om een publicatie te maken.
10



Enkele uitspraken:“Wij werden vroeger uit huis geplaatst vanwege geweld door onze vader. Maar in het tehuis werden we mishandeld door de groepsleiding. Waarom werden onze moeder en wij kinderen gestraft? Onze vader had verplicht therapie moeten krijgen.”“We werden in verschillende tehuizen geplaatst. Daardoor kenden we onze eigen broers en zussen niet meer, en kregen we later ruzies.” “Dat gebeurt nou nog. Onze kinderen kwamen in verschillende pleeggezinnen terecht”.“Als je van de bewindvoerder maar 40 euro in de week krijgt kun je nooit cadeautjes voor de verjaardagen van de kleinkinderen kopen. Dat gaf ruzies. Je schaamt je dan voor je eigen familie.”“We zouden als ouders dezelfde rechten moeten hebben als onze kinderen.” “De ouders moeten als gelijkwaardige gesprekspartners behandeld worden door de jeugdzorg.”Werkgroep BestaansrechtIn deze werkgroep gaat het om mensen die zich niet kunnen inschrijven in de Basis Registratie Personen. Met haar  samenwerkingspartners  doet  ATD Vierde Wereld  al  jaren  onderzoek  naar  het  concept  van spookburgerschap. Volgens  de Nederlandse  overheid  betreft  dit  hoofdzakelijk  een  groep Nederlanders  die onderduiken om deurwaarders te vermijden of die onwettige of criminele activiteiten willen verbergen. Ze willen zich enkel inschrijven op een briefadres óf melden zich helemaal niet voor inschrijving. Er is veel aandacht voor deze vorm van fraude en de bestrijding hiervan. ATD Vierde Wereld kent echter meerdere gezinnen en  jongeren  in het  land die ook  spookburger zijn, maar ongewild en zonder frauduleuze bedoelingen. Door de grote nadruk op fraudebestrijding blijven deze mensen vaak van hulp en van hun rechten verstoken en wordt hun situatie van armoede niet verholpen. ATD Vierde Wereld  heeft  overwogen  om  het  Nederlandse  beleid  te  laten  toetsen  aan  het  Europees Sociaal  Handvest. Uiteindelijk heeft de groep er echter voor gekozen om zich op het lokale niveau te concentreren. 11



Ontmoetingscentrum 't ZwervelIn 2019 zijn we verder gegaan met de verbouwing van boerderij  't Zwervel. Desalniettemin hebben we dit  jaar de ontmoetingsdag weer op  `t Zwervel kunnen organiseren. Ook  bijzonder  dit  jaar  was  de  kennismaking  met  de  Dorothy  Day Gemeenschap: een jongerengroep van Catholic Workers die met werken met mensen zonder verblijfsstatus. Ze hebben overwogen om op  ´t Zwervel  te gaan wonen voor een periode van twee jaar. Maar uiteindelijk kozen ze om hun project in Amsterdam wat eerder te gaan ontwikkelen.
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Nieuws uit het volontariaatATD Vierde Wereld heeft op 15 juli 2019 met veel verdriet afscheid genomen van Ingrid Hutter,  een  waardevol  en  krachtig  persoon.  Als  volontair  heeft  ze,  onder  meer, verschillende jaren in het team van ATD Vierde Wereld in New Orleans (USA) gewerkt. Over haar dagelijkse ervaringen daar met een groep heel uitgesloten mensen schreef ze het boek `Het geheim van een nieuwe wereld´. Zij kwam naar Nederland terug en van 2000 – 2008 was zij landelijk coördinatrice van ATD Vierde Wereld. Daarnaast heeft ze ook de functie van penningmeester en secretaris van het bestuur vervuld. De zoektocht naar eenheid was haar passie. Dit gaf ze vorm; in verbondenheid met de armsten, in haar ontdekkingstocht  door  spiritualiteit  en  religie,  en  ook  in  de  verbinding  die  ze  zocht tussen de binnen‑ en de buitenwereld.Niek Tweehuysen is, sinds eind 2018, meerdere maanden per jaar, in  de Centraal‑Afrikaanse Republiek werkzaam. Hij ondersteunt er de actie van het team. Die actie steunt op een groep jongeren die  –  zelfs  in  de moeilijke  crisisperiode  in  het  land  –  culturele  activiteiten met kinderen  organiseert,  waardoor  deze  kinderen  minder  problemen  op  onderwijsgebied ondervinden. Voor  enkele  actieve  jongeren  heeft  het  team  een  officiële  opleiding, met stages,  in  het  leven  geroepen  zodat  deze  hun  vaardigheden  verbeteren  en  zelfstandig culturele activiteiten, sociale initiatieven en solidariteitsacties kunnen opzetten.Op 14 december 2019 is Anneke van Elderen met pensioen gegaan. Als volontair heeft ze de laatste jaren met veel energie en enthousiasme op het ontmoetingscentrum `t Zwervel gewerkt. Wij danken haar voor haar inzet binnen ATD Vierde Wereld. Anneke is verhuisd en neemt nu allereerst een jaar rust. Daarna zal ze bekijken hoe ze haar passie voor de armsten, voor creativiteit en voor spiritualiteit vorm gaat geven.
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BestuurHet bestuur (onbezoldigd) van de stichting bestaat uit: Dick van der Lecq, Louis Flapper, Mieke van Paassen, Ton Redegeld, Mirjam van Rijn en  Isabelle Perrin. Het bestuur kwam in 2019 vier keer  in vergadering bijeen. Het besprak de voortgang van de activiteiten, de stand van zaken met betrekking tot de financiën, fondsenwerving, onderhoud  aan  de  gebouwen  en  personeelsaangelegenheden. Het  bestuur  vervult  een  ondersteunende  en (rand)voorwaardenscheppende rol en bestuurt op hoofdlijnen. Het biedt vaste mede‑werkers ondersteuning en zekerheid om de meerjarenplanning uit te voeren. Binnen het bestuur zijn er op dit moment vacatures. Dick van der Lecq (voorzitter) heeft wegens ziekte zijn functie neergelegd. Mieke van Paassen (secretaris) heeft haar lidmaatschap van het bestuur niet voortgezet. Wij bedanken hen beiden voor hun inspanningen voor de Beweging in Nederland. Het bestuur heeft behoefte aan ondersteuning  van  mensen  met  ervaring  op  het  gebied  van  secretariaat,  personeelszaken,  gebouwen  en financiën. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen via: denhaag@atd‑vierdewereld.nl of zich richten tot het secretariaat in Den Haag.
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