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 GEEN ANDERHALVE METERMAAR HONDERDVIJFTIG KILOMETER Sylvia heeft  lang op straat geleefd, haar kinderen werden uit huis  geplaatst.  Ze  heeft  opnieuw  iemand  leren  kennen  en hebben samen op een camping gewoond. Ze hebben ook veel problemen met het inschrijven bij de gemeente gekend. Nu kon ze  weer  contact  opnemen  met  haar  eigen  kinderen,  een dochter en een zoon. Haar dochter, die nu rond de twintig is, is zwanger geraakt. Al voor de geboorte van het kind is er sprake geweest van uit huis plaatsing vanwege de geschiedenis van het gezin en de mogelijk te verwachten risico in de toekomst... Gelukkig heeft de ondersteuning van ATD Vierde Wereld en de menselijkheid, het  vertrouwen en de betrokkenheid van een gynaecoloog  een  verschil  gemaakt.  Het  kind  is  bij  moeder gebleven. En moeder is nu ook gelukkig met een tweede kind.Er  zijn  momenten  waar  het  gezin  met  oma  Sylvia  opnieuw samen  kon  zijn.  Een  geluk.  Maar  het  leven  blijft  hard  voor Sylvia. Ze  leefden  nog  steeds  op  een  camping  en  ze wilden graag woning. Met de ondersteuning van de Beweging vonden ze  uiteindelijk  een  woning.  Helaas  meer  dan  honderdvijftig kilometer van de woonplek van haar dochter ... Eindelijk  is er wat rust. Ze hebben een dak boven het hoofd. Maar de fysieke afstand met de kinderen en kleinkinderen doet pijn. Geen anderhalve meter afstand maar honderdvijftig kilometer.Gelukkig kunnen ze gebruik maken van Facebook om foto's te sturen en contact te onderhouden.Ondanks  alle  moeilijkheden  en  de  vele  kilometers  afstand, waardoor oma Sylvia, dochter en kleinkinderen niet bij elkaar kunnen zijn, is de familieband heel sterk. Zij is een oma van haar kleinkinderen  geworden! Trots  op  haar  kinderen  en  trots  op haar kleinkinderen.Onlangs hoorden wij dat Sylvia overleden is. 45 jaar. Veel te jong. “Armoede maakt mensen dood!”In onze maatschappij horen wij vaak het belang om positief te denken. Hoe is dit mogelijk als wij zien dat iemand in zo'n zware positie verkeert? Hoe kunnen we positief blijven als mensen te weinig  beschermd worden  tegen  de  voortdurende  armoede waarin ze moeten leven? Doe die oogkleppen af…. Het is wel mogelijk. In deze Coronacrisis zien wij hoeveel solidariteit, ondersteuning en vriendschap er kan ontstaan. 

Ik geloof dat het overlijden van Sylvia, zoals die van veel te veel mensen in Nederland en in de wereld, ons bewust zal maken dat het anders kan. Deze  solidariteit,  vriendschap  en  ondersteuning  moeten doorgaan  zodat  een  dood  als  die  van  Sylvia  niet  meer  kan voorkomen.         Christine Béhain

Voorjaar op ’ t Zwervel
DE NAMEN VAN DE HOOPAnneke van Elderen gaf ons bij haar afscheid op 14 december 2019 een gedicht als aandenken. “De namen van de hoop.” Een gedeelte hiervan komt uit een gedicht van Dorothee SölleMijn hoop heet tesjouwa: de ommekeerhaar moeder heet berouw en zij huiltom wat zij heeft aangerichtze keert zich en looptlangzaam voetje voor voetjede andere kant opze zegt klein ‑ niet nog groterze zegt langzaam ‑ niet nog snellerze zegt zacht ‑ niet met geweldze produceert niet ‑ ze geneestze plundert niet ‑ ze balanceerthaar moeder heet berouw en ze huiltmijn hoop heet tesjouwa: de ommekeeren mijn moeders zeggener bestaat geen dag en geen uurvoor niemand ter wereldwaarop de ommekeer niet mogelijk is 
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 NIEUWS VAN DE INTERNATIONALE BEWEGING (korte samenvatting)

Beste vrienden, wij hopen dat jullie dit nieuws in goede gezondheid ontvangen. De corona pandemie heeft ons mondiaal in de greep. De impact is groot en het heeft alles overhoop gehaald en beperkt ons leven met lockdowns.Hoe is de situatie in enkele delen van de wereld waar we werkzaam zijn?>Europa  en  Noord‑Amerika:  De  lockdowns  worden langzaam  versoepeld,  maar  de  terugkeer  naar  het normale  leven  kan  nog  wel  eens  lang  duren.  Met  maanden zonder school zijn er veel kinderen die geen les kregen. Hierdoor liepen zij achterstanden op die moeilijk in te halen zijn. >Afrika en Haïti: In de Afrikaanse landen en Haïti zijn nog niet  zoveel  mensen  overleden  aan  Covid‑19.  De gezondheidszorg  is  hier meestal  slecht  en  de  zorg  kan snel  overbelast  raken. Ook  zijn  er  weinig  mensen  ver‑zekerd. In  Bangui  (Centraal  Afrikaanse Republiek) zijn door de Beweging mobiele  watertappunten  aan‑gebracht,  zodat  mensen  hun handen kunnen wassen. Nog maar kort  geleden  zijn  ATD  families getroffen  door  overstromingen van een rivier die uit zijn oevers is getreden. 

Ze  zijn  alles  verloren  en  leven  nu  in  tenten  die  zij  van organisaties hebben gekregen. Nu worden zij – en vele anderen – ook nog geconfronteerd met de corona‑crisis. Wij spreken veel mensen met ideeën voor de opbouw van de samenleving na de crisis. Zij vinden dat we   niet terug moeten naar de situatie van voor de crisis. Wat is uw mening? Met alle antwoorden die we ontvangen kunnen we vanuit ATD Vierde Wereld  een  gezamenlijke  bood‑schap opstellen, welke we bekend maken op 17 oktober 2020. Mail ons: discernement2020@atd‑quartmonde.org of  nationaalteam@atd‑vierdewereld.nl++++NIEUW NATIONAAL TEAM  NEDERLAND “Als je niet de mensen om je heen hebt die je de goede weg  wijzen,  kun  je  het  pad  niet  vinden”.  Deze  bijna 'Cruijffiaanse' uitspraak trof me diep en zette me langer aan  het  denken.  Ook  in  relatie  tot  de  beweging  ATD Vierde Wereld Nederland en de overgangsfase waarin we nu zitten. Ik ken de man die deze uitspraak deed al een aantal jaren van het Ubuntuhuis, een ontmoetingsplek in Utrecht waar hij actief aan bijdraagt met klusjes, omdat hij graag bezig is en iets voor anderen wil doen.Een  tijdje  terug  ging  ik met  hem  op  intakegesprek  bij Jellinek, hij wil van zijn alcoholverslaving af. Ik ontdekte dat hij al vanaf zijn 14e leerde drinken van zijn vader, in West Afrika. Zo'n 20 jaar geleden kwam hij op zijn 25e naar Europa,  maar  zijn  geboorteland  wordt  niet  gezien  als risicogebied  (er  is  veel  politie  geweld)  en  zijn  asiel‑aanvraag is afgewezen.

 https://www.facebook.com/ATDNederland        

Gratis kwartaalblad van de Internationale Beweging ATD Vierde Wereld in NederlandWij ontvangen graag reacties op het blad en de artikelen. Bezoek de website voor informatie en bestellingen.
Landelijk CentrumRegentesseplein 13 ‑ 2562 EV Den Haag070 361 57 87denhaag@atd‑vierdewereld.nlOntmoetingscentrum 't ZwervelRaalterweg 19 ‑ 8131 SB Wijhe (Ov.)0570 52 19 99tzwervel.wijhe@atd‑vierdewereld.nl

Abonnementswijzigingledenadministratie@atd‑vierdewereld.nlNederland:               www.atd‑vierdewereld.nlInternationaal:        www.atd‑fourthworld.orgOver de stichter:   www.joseph‑wresinski.org/nlFoto's: ATD Vierde Wereld, tenzij anders vermeldRedactie: Medewerkers ATD Vierde Wereld
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Wouter Alblas denkt al actief met ons mee en we zullen anderen hiervoor vragen. Esther Langen, betaalde kracht voor  fondsenwerving,  zal  vanuit  het  Landelijk  centrum nauw samenwerken met het nationaal team.We  hebben  onder  andere  samen  nagedacht  over  de toekomst van 't Zwervel. Via via raakten we in contact met een  groep  dertigers,  de  Dorothy‑gemeenschap,  die interesse  hebben  om  meer  te  leren  van  mensen  in armoede  uit  Nederland.  Zij  besloten  uiteindelijk  toch dichtbij hun eigen project in aanbouw (bij Amsterdam) te gaan wonen. Inmiddels hebben we een medestandster en haar gezin bereid gevonden enkele jaren op 't Zwervel te komen wonen, Sue en Klaas‑Jan Groeneveld. Zij zullen in nauw overleg met het nationaal  team  lokale contacten onderhouden en de boerderij en terrein gereed houden voor (inter‑)nationale bijeenkomsten. Vanuit  de  bezinningsperiode  die  we  in  kleine  kring hebben  gehouden  zi jn  voldoende  inspirerende suggesties  gedaan  om  't  Zwervel  als  ontmoetingsplek voor  meerdere  dagen  te  gebruiken.  Daarbij  zullen mensenrechten  en  de  dialoog  met  anderen  in  de samenleving  vooral  centraal  staan.  In  die  dialoog  staat voorop  om  de  mensen  die  het  meest  uitgesloten  zijn geraakt,  de  kans  te  geven  deel  te  nemen  vanuit  hun kennis en ideeën. Het nationaal team zal zich inzetten om elke  grote  en  kleine  inzet  van  personen  zichtbaar  te maken, mensen met elkaar verbonden te laten voelen via sociale media  en  andere manieren,  een  samenhang  te scheppen  tussen de verschillende manieren waarop we actief  zijn. Zodat we met  elkaar  samen  het  goede  pad kunnen  vinden  en  elkaar  de  weg  wijzen  naar  een menswaardige samenleving.Annelies Neutel, Nationaal Team ATD Nederland

Sinds hij zijn (vrijwillige) terugkeer op het laatste moment toch niet aandurfde, is hij zijn gemeentelijke opvangplek kwijt. Hij vindt regelmatig mensen die hem een bank of bed bieden in de nacht. Sinds kort krijgt hij aandacht en steun  van  een  kerkelijke  gemeente  en  deed  hij  deze uitspraak vlak voor zijn doop.

Welke mensen hebben we om ons heen om ons te helpen in het leven? Voor wie zijn we zelf een steun? Wie hebben er  nog niemand om zich heen of  durven niet  goed om steun  te  vragen? Wat  kunnen we  van  elkaar  leren  aan levenswijsheden en inzichten over samen‑leven, juist ook in  deze  corona‑tijd?  De  wereldwijde  economische gevolgen van het indammen van het Covid 19‑virus zijn al groot,  de Vierde Wereldbeweging  komt  internationaal voor grote uitdagingen te staan.Ik gaf in het begin al aan dat ATD Vierde Wereld Nederland zich  al  een  tijd  in  een  overgangsfase  bevindt.  Na  het pensioen van Anneke van Elderen gaat Christine Béhain als enig overgebleven fulltime volontair in Nederland, een sabbatjaar nemen vanaf augustus 2020. Zij heeft  lange tijd  nationale  verantwoordelijkheid  gedragen  met verschillende mensen. Anneke en Christine hebben al in 2018  een  groepje  mensen  gevraagd  met  hen  mee  te denken en een nieuw nationaal  team samen  te  stellen. Vanaf augustus 2020 zullen 4 personen een team vormen dat  lokale  initiatieven  volgt  en  ondersteund  en  een nationaal  programma  ontwikkelt  voor meerdere  jaren. Annelies Neutel, Annie van den Bosch, Gerard de Jong en Marion  Braad  bereiden  zich  hierop  voor. Om ons  heen zullen  we  een  bredere  klankbordgroep  vormen  van mensen  die  op  verschillende  terreinen  actief  zijn  voor ATD. 
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“Niemand achterlaten.” Deze voorwaarde is een uitdrukkelijke keuze, want het is ook de fundamentele boodschap bij de Agenda 2030 voor Duurzame  Ontwikkeling.  Elk  beleid  van  armoede‑bestrijding zou hier op moeten worden getoetst. We zien helaas dat veel acties en maatregelen armen en welgestelden  verder  uiteen  drijven.  Zo  worden Kringloopwinkels  voor  armen  'vintage‑winkels'  voor rijken.  Initiatieven  van de armen worden afgestraft. Zo wordt  zuinigheid met water  en elektriciteit  beoordeeld als woonfraude, niet als teken van armoede. Dus boetes, in  plaats  van  hulp  en  structurele  verbeteringen.  De subsidieregelingen (voor zonnepanelen, verbetering van woningen) zijn er voor de eigenaren, de verhuurders, dus wie heeft zal nog meer gegeven worden,…“We moeten anders eten, anders wonen. Dat willen we wel, maar als je geen keuzes hebt kunnen wij niet anders.” Ze  ervaren  de  eisen  voor  gedragsverandering  als beschuldiging en als onrechtvaardig.Alle  onderwerpen  waar  arme  mensen  mee  te  maken hebben  kwamen  aan  bod:  water,  energie,  huisvesting, onderwijs, werk,  inkomen, duurzame voeding, gezond‑heid  en  toegang  tot  gezondheidszorg,  …    Een  van  de woordvoerders  namens  de  armsten  zei:  “We  hebben nood aan een visie op lange termijn, maar tegelijk moeten we het concreet maken en omzetten in maatregelen op korte  termijn.”  In  dit  rapport  werden  veel  voorstellen genoemd,  onder  andere  over  de  verantwoordelijkheid van  de  overheden,  doeltreffendheid  van  rechten, ondersteunen  van  initiatieven  van  burgers,  ….  Heel inspirerend. Het rapport is te vinden op www.armoedebestrijding.be“Wie wordt gedwongen om in armoede te leven, draagt littekens met zich mee die voortvloeien uit de kwaliteit van het werk, huisvesting, voedsel, niet‑aflatende stress...”
  Annie van den Bosch

AGENDA VOOR DUURZAMEONTWIKKELING 2030“Waarom moet dat zolang duren?” “Het enige wat duurzaam is, is de misѐre.”Het  Belgische  Steunpunt  tot  bestrijding  van  armoede,  Bestaansonzekerheid  en  Sociale  uitsluiting  heeft  een tweejaarlijks rapport uitgebracht over 2018‑2019, met de titel Duurzaamheid en armoede. Dit rapport kwam tot stand op basis van overleg met mensen  in armoede en hun  verenigingen  en  anderen,  zoals  deskundigen  uit organisaties  en  overheidsinstellingen.  In  totaal  147 organisaties en 247 personen droegen er aan bij. Hiervan waren 20 woordvoerders van ATD Vierde Wereld. Veel van de genoemde problemen en voorstellen gelden ook voor Nederland. Als ATD Vierde Wereld Nederland kunnen we hierop voortbouwen. In feite namen Verenigingen waar mensen in armoede het woord nemen het initiatief voor dit overleg. Ze wezen erop dat mensen in armoede nauwelijks betrokken worden bij het  nadenken  en  de  voorstellen  over  de  ecologische uitdagingen.  Men  denkt  dat  ze  alleen  bezig  zijn  met overleven. Maar een van de woordvoerders zei: “Dat klopt niet. Wij moeten onze plaats in dit debat opeisen en onze eigen  bijdrage  leveren. Wij  weten  immers  waartoe  het groeimodel  leidt, want wij  dragen er de gevolgen van en lijden eronder. We moeten dit duidelijk maken, want men beschouwt ons slechts als mensen die niets inbrengen en die de samenleving veel geld kosten.”Duurzaamheid gaat veel verder dan milieu en klimaat. De definitie  van  de Verenigde  Naties  van  duurzame ontwikkeling is: een ontwikkeling om te ”voldoen aan de behoeften  van  vandaag  zonder  de  mogelijkheid  de volgende generaties schade te berokkenen om in hun noden te voorzien.” (zie Brundtlandt‑rapport) Het eerste thema van  de  17  te  bereiken  wereldwijde  doelen  is  immers armoede! “Duurzame oplossingen kunnen alleen gevonden worden als iedereen betrokken is. Mensen in armoede zijn daarenboven bevoorrechte partners omdat zij als eersten de gevolgen van klimaat en milieu‑veranderingen ervaren. Wanneer ze niet betrokken worden, worden ze opnieuw achter gelaten.” In dit  rapport wordt eerst het  intensieve overlegproces uitgelegd.  In  vele  plaatselijke  en  in  7  nationale bijeenkomsten  werden  meerdere  thema's  van  de “Duurzame Ontwikkel ingsdoelen”   gekozen  en besproken. Daarna kwamen duurzaamheid met sociale, ecologische en economische doelstellingen aan bod en werden in verband gebracht met de mensenrechten. 

Nieuws uit het buitenland



IN MEMORIAMDit  kwartaal  zijn  helaas  vijf  mensen  van  ATD Vierde Wereld overleden.Ben DoodkorteBen was  lid van de congregatie Fraters van Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart – Utrecht. Hij was zowel binnen als  buiten  deze  gemeenschap  veel  bezig  met  het verbinden  van  mensen.  Hij  zette  zich  speciaal  in  voor gedetineerden,  mensen  in  langdurige  armoede  en mensen  met  een  verstandelijke  beperking:  recht  doen aan mensen was zijn drijfveer, uit dankbaarheid voor het liefdevolle Leven van God. Hij schrijft zelf in een van zijn teksten: “Toen de ATD Vierde Wereld ook een afdeling  in Nederland  ging  opzetten  heb  ik  mij  al  snel  daarbij aangesloten en sindsdien ben ik daarin actief, omdat ik vind dat deze beweging goed aansluit bij datgene waarvoor wij fraters 'geroepen zijn'. Het geeft een gevoel dat je echt doet wat er gebeuren moet. Er zijn! Er zijn te midden van armen. Het  is  een  kerngegeven  in  mijn  leven.  Het  is  altijd  een aandachtspunt. Iets waar ik niet aan ontkom. Zonder dat is er geen rust van binnen. Die rust is er eigenlijk nooit volledig, omdat ik nou eenmaal niet in de mogelijkheid verkeer om helemaal met die armen te leven. Dat moet ik accepteren. Maar daarmee bezig zijn, zal me nooit loslaten.”

Claudia RiesthuisClaudia Riesthuis kende de Beweging vooral via Gerard de Jong. Zij heeft zelf heel veel meegemaakt in haar jeugd. Zij  kreeg  kinderen  die  haar  afgenomen  werden. Ontmoette  haar  man.  Het  is  haar  gelukt  om  opnieuw contact met  haar  kinderen  en  kleinkinderen  te  krijgen. Haar  hele  leven  moest  zij  worstelen  om  te  kunnen overleven. Eindelijk had ze wat rust de laatste tijd. Claudia is veel te jong heengegaan.
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Johan TamerusGeboren  en  getogen  in  de  Schilderswijk  in  Den  Haag. Johan kwam uit een groot gezin. “ik wist als klein kind al hoe ik moest overleven in een wereld van ellende”, deelde hij  in  een  interview.  Hij  ontmoette  Christina  en  ze herkenden elkaar in hun verhaal. Hij ontdekt in zijn jeugd de Vierde Wereld Beweging en heeft deelgenomen aan jongerenbijeenkomsten. Na een ongeluk werd hij blind en arbeidsongeschikt. “Na het ongeluk hoefde het niet meer, zei hij, het leven was uitzichtloos. Maar voor mijn familie en mijn  vrouw  ben  ik  doorgegaan.  Ik  ben  van  de  een  op  de andere dag gestopt met het  drinken”.  Journaliste Esther Scholten schreef een uitgebreid artikel over Johan en zijn vrouw  over  hun  sociale  isolement  als  gevolg  van armoede.  (Volkskrant Magazine 10 oktober 2009)

Willy Tempelaar Willy was een ervaringsdeskundige uit België die wij  in Nederland hebben leren kennen door zijn bijdrage aan de theater  voorstelling  “Met  het  oog  op  de  toekomst”.  Hij speelde samen met Laurens Umans.  In het stuk was hij een stille aanwezigheid. Stil en krachtig alsof hij de armen van alle generaties op zijn schouders droeg. Militant van de Beweging vanaf de eerste jaren, zijn betrokkenheid en vriendelijkheid hebben veel mensen geïnspireerd.Graas TeubenJurist van beroep. Hij heeft gewerkt op Hogescholen en Universiteiten. Hij maakte kennis met ATD Vierde Wereld in de jaren 1990. Na een informatieweekend nam hij deel aan de fondswervingsgroep van ATD Vierde Wereld. Hij sprak veel waardering uit voor de volontairs en heeft veel ondersteund  met  adviezen  rondom  methodiek,  met name in het kader van het Colloquium “Dialoog met de Vierde Wereld over armoede en mensenrechten” (2007). Dit heeft geleid tot het organiseren van forumdagen.

Nieuws uit lokale groepen
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BESTELLINGEN  (prijzen inclusief verzendkosten)  Vierde Wereld Verkenningen 28,  Cultuur Grondslag van ons menszijn  €   3,70    Aantal: _____ ex Vierde Wereld Verkenningen 29,  De Rotterdamwet,               discriminatie van overheidswege      €   3,70    Aantal: _____ ex. Vierde Wereld Verkenningen 30,  Wederkerigheid,                (vreedzaam) samenleven bevorderen       €    5,40    Aantal: _____ ex Vierde Wereld Verkenningen 31,  Wat we niet weten                 over armoede in Nederland       €    5,40    Aantal: _____ ex 
Totaal bedrag: €  __________   Dhr / Mw :    …………………………………………...………   Incassant ID: NL 13ZZZ411514920000 Adres:             ………………………………………………….   Kenmerk machtiging: _______________(niet invullen) Postcode: ………………… Plaats: …….…………………….. 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   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. (NL27INGB0 002752200)                             O  Lidmaatschap € 10,‑    O  Steunlidmaatschap € 20,‑     O Gift  € _____  Dhr / Mw :    …………………………………………...………   Incassant ID: NL 13ZZZ411514920000 Adres:             ………………………………………………….   Kenmerk machtiging: _______________(niet invullen) Postcode: ………………… Plaats: …….……………………..  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 

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. 

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. 

WIJ ZOEKENBESTUURSLEDENHet bestuur is op zoek naar mensen  met ervaring op het gebied van secretariaat, personeelszaken, gebouwen en financiën. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen via: denhaag@atd‑vierdewereld.nl
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Vierde Wereld Verkenningen 32,  Samen wilskracht tonen om er               voor te zorgen dat extreme armoedeniet meer bestaat      €    3,70    Aantal: _____ ex 
 
  

     


