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All Together for Dignity

 BEWUST IN BEWEGING Al meer dan 30 jaar ben ik medestander van ATD Vierde Wereld. Als medestander sta ik met mijn ene been in de samenleving, met  de  andere  in  de Vierde Wereldbeweging.  In  mijn  werk probeerde ik altijd samen mét in plaats van vóór mensen aan de rafelrand  te werken. De komende jaren ga ik  intensiever met ATD werken in het nationale team en nu al beantwoord ik weer vaker de vraag: “Wat dóen jullie nou? Wat ga je dan doen als werk?”
Joseph Wresinki  schreef  daarover  in  een  boekje  over  het volontariaat (de fulltime vaste werkers):'De vragen die men ons gewoonlijk stelt zijn in de trant van: "Wat doen  jullie  concreet, welk  is  jullie  officiële  statuut, wat  is  jullie financiële toestand?" En door deze vragen zeggen we niets over onszelf, niets over wat ons doet groeien, niets over wat ons hoop en moed geeft, niets over het vertrouwen en de liefde die maken dat we de allerarmsten kunnen bereiken en aan hun zijde blijven staan,  hun  hopeloze  situatie  meebeleven  en  deze  met  hen veranderen.'Onderweg op de fiets zie ik dat Mark mij tegemoet komt lopen. Hoofd naar de grond,  plastic  zak  in  zijn  hand,  lang  verwaar‑loosde  baard,  bril  zonder  glazen  en  smoezelige  kleren.  Hij brengt veel tijd door op straat, maar is niet dakloos. Meer dan 20 jaar geleden, in het huiskamerproject, opperde ik hem om een andere broek in de kledingkast te gaan zoeken. 'Geef me maar geld  voor een nieuwe', was het waardige antwoord.  Ik stop om even te praten. Hij praat maar met weinig mensen en hij houdt me altijd scherp. 'Wat heeft jouw werk nou voor zin? Er verandert toch niks, moet je niet es de politiek in?' Zo heel veel weet ik niet over hem, hij geeft weinig prijs, maar toch is hij een referentiefiguur voor mij. Weten dat hij bestaat, als toetssteen om in te schatten of bijvoorbeeld nieuw beleid hem ten goede zou komen/bereiken of niet. Ik hoef nooit iets voor hem op te lossen, hij vraagt nooit om geld en  informeert wel naar mijn zonen. Ondanks zijn moedeloosheid word ik vaak blij van zo'n ontmoeting  omdat  we  even  van  mens  tot  mens  contact hebben, ondanks grote verschillen in levens.   Bewust even bij iemand 'zijn' is ook doen, besefte ik verder fietsend. ATD Vierde Wereld  is  een  bewustwordingsbeweging. We  kunnen  niet zomaar even het leven van mensen in armoede of 'de wereld' veranderen. Dit vraagt om het samen te doen. 

Dit vraagt om vorming en samenwerking van twee kanten. ATD is  een  lokale,  nationale  en  internationale  groep mensen  die elkaar  in  beweging  zetten  om  de  talenten  die  je  hebt  te ontdekken en gebruiken, om samen te leren werken, om van mensen die  vaak minderwaardig worden behandeld  te  leren wat menselijke waardigheid is. De dag van 17 oktober is sinds 1987 een speciale dag om de wanhoop en de hoop, het sterven en het leven van mensen in armoede te eren. Dit initiatief van ATD, met een herdenkingssteen op het Plein van de Rechten van de Mens in Parijs, heeft anno 2020 vele mensen wereldwijd in beweging gezet. Mark was er in Den Haag een keer bij. Ook in Amersfoort, Utrecht, Heerlen, Arnhem, Nijmegen en Oss, zijn al  jaren  mensen  in  beweging  gekomen  in  de  geest  van  17 oktober. Dit jaar zal een steen onthuld worden in Harderwijk, door  lokaal  heel  actieve  mensen  die  ATD  niet  uitgebreid kennen, maar bewogen werden door de steen in Gent, België. Ook  die  steen  zal  weer  mensen  bewuster  maken  en  in beweging brengen tegen uitsluiting. Annelies NeutelNIEUWE VOORZITTERInternationale Beweging ATD Vierde Wereld Op 16 juli heeft de Internationale Beweging ATD Vierde Wereld Donald Lee benoemd als voorzitter. Hij volgt Cassam Uteem op, die is afgetreden wegens gezondheidsproblemen. 

Donald Lee and Cassam Uteem © ATD Fourth WorldDonald  Lee  is  econoom  en  heeft  jarenlang  bij  de Verenigde Naties gewerkt. Eerst in   Bangkok en later in New York. Daar werkte hij  op de afdeling Duurzame Ontwikkeling en bij  het Departement  Economische  en  Sociale  Zaken.  Hij  leerde  de Beweging kennen bij de VN. Vanaf het begin heeft hij het team in New York geholpen bij de vieringen van 17 oktober bij de VN. Vanaf 2006 is Donald Lee lid van het Internationaal Comité 17 oktober,  en  vanaf  2008  de  voorzitter.  Hij  had  ook  een belangrijke stem in het bepalen van het internationale thema van de Werelddag 17 oktober ieder jaar.   pagina 1www.atd-vierdewereld.nl



 pagina 2All Together for Dignity

 Hij gaat een belangrijke  rol  spelen om de belangrijkste onderwerpen van de Beweging aan te kaarten in de VN. Hij  zal  zich  inzetten  om  vooruitgang  te  boeken  om  de intelligentie van de armsten te doen erkennen, zodat zij kunnen  bijdragen  aan  het  uitwerken  van  beleid  tegen extreme armoede.  Annie van den Bosch~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~NATIONALE TEAMS EUROPA VERBONDEN DOOR ZOOM 

Op  zaterdag  20  juni  2020  is  er  een  Europese  dag georganiseerd met  als  thema:  “zin  in  verbinden,  zin  in rechtvaardigheid”  –  online  via  Zoom  –  met  de Vierde Wereld Beweging. De  landen  die  deelnamen  waren  België,  Bulgarije, Frankrijk, Luxemburg, Nederland, Polen en het Verenigd Koninkrijk. Met een kleine groep mensen van ATD Vierde Wereld  Nederland  kwamen we  samen  op  het  landelijk centrum in Den Haag. Sommigen kwamen voor het eerst. Tijdens de lunch hadden we tijd om elkaar beter te leren kennen. Ook was het voor enkelen nieuw en boeiend om via Zoom met elkaar te werken. Anderen die niet konden 

komen  deden  online mee  vanuit  huis. Voor  ieder  deel‑nemend land hadden mensen een symbool van dat land meegenomen  (de  vlag  van  het  land,  een  symbolisch object zoals een stokbrood (Frankrijk) of een foto van een belangrijk  landschap  /  monument).  Nederland  had  de Nederlandse vlag en een kaasschaaf met kaas.Na de internationale opening en kennismaking via Zoom hielden we in het Landelijk Centrum een vergadering met het Uitgebreid Coördinatie Team.  In de middag waren er bilaterale Zoom meetings tussen landen.  Bij de uitwisseling tussen Nederland en België hadden we als  thema:  “duurzaamheid  en  rechtvaardigheid”. We complimenteerden  de  Belgen  met  hun  inspirerend rapport  (zie vorig kwartaalblad). Daarna heeft  iedereen van een puzzelstukje een kunstwerkje gemaakt dat we op het eind van de Zoom meeting aan elkaar lieten zien.  

Annie  van den Bosch heeft  onze puzzelstukjes  tot  een mooi schilderij gemaakt. Esther Langen

 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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VORMINGS ‑ KLUSWEEKENDOp 10, 11 en 12 juli hebben we mensen uitgenodigd om te helpen met  klussen  en  om  te  komen  luisteren  naar  de boekbespreking van het boek "Aan de onderkant ligt de lat altijd hoger", geschreven door Marijke Decuypere en Guy Malfait.(Het boek is te bestellen via de bon aan de achterzijde van dit blad.)'t Zwervel is na de pensionering van Anneke van Elderen en  door  de  corona‑pandemie  een  tijdje  onbewoond geweest. Veel  mensen  ervaren  't  Zwervel  als  een waardevolle en essentiële plek voor ATD Vierde Wereld. Dit is omdat hier mogelijkheden liggen om je voor in te zetten. En omdat het tevens een plek is die vertrouwd is, heeft  het  volgens  ons  een  verbindende  functie.  Het  is belangrijk, dat er mogelijkheden zijn, waar mensen hun best  voor  willen  doen  en  daarom  is  de  waarde  van  't Zwervel  niet  in  geld  uit  te  drukken. We  waren  op vrijdagavond met  4  personen  en  samen hebben we de kamers  voor  de  mensen  die  bleven  slapen  in  orde gemaakt,  gezogen  en  gedweild,  ook  de Wresinski‑zaal zag  er  weer  netjes  uit.  Daarna  hebben  we  de  bood‑schappen  gedaan.  Christine  heeft  een  heerlijke  quiche gemaakt, met vooral groenten uit de tuin, want er zijn nog steeds mensen die de groentetuin  voor  ons bijhouden. Ook  heeft  Christine  het  heel  druk  gehad  met  de voorbereiding van de naleving van de coronaregels.Op zaterdagmiddag waren we met 20 mensen.

De  boekbespreking  was  indrukwekkend.  En  voor  mij heeft  Guy  de  kern,  waar  het  om  gaat,  geraakt.  Guy vertelde over zijn begintijd bij de ATD. Na zijn studie heeft hij geleerd dat het belangrijk is om bescheiden te blijven bij omgang met andere mensen. Dan heb je de meeste kans  dat  ze  aandacht  voor  je  hebben  en  dat  je geloofwaardig overkomt. 
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Als je vanuit je studie de mensen adviezen geeft, voelen ze zich vaak niet begrepen.Een citaat van Guy Malfait: "Ons denken over armoede is niet neutraal. Ons denken wordt gekleurd en gevoed door onze  ervaringen.  Het  denken  van  mensen  die  ervaring hebben met armoede is heel anders dan dat van mensen die er  geen  ervaring  mee  hebben.  Ondanks  dat  ATD Vierde Wereld  al  60  jaar  bestaat,  wordt  het  denken  /  praten  / schrijven over armoede nog steeds voor 99,9% gedaan door mensen die nooit in armoede geleefd hebben.”Diana en ik hebben een stukje voorgelezen uit het boek.

Guy luistert, Diana leest voor.Hierna  konden  we  reageren  en  zei  een  vrouw,  dat armoede  niet  alleen  de  oorzaak  van  het  probleem  van uitsluiting is. En racisme ook niet. Iedere keer als we geen respect hebben voor een ander wordt de ander buiten‑gesloten. Het is wat Guy in zijn bespreking ook vertelde, we denken vaak iets te weten, en kunnen dan niet meer luisteren.Op  de  zondagmorgen  waren  er  nog  8  personen.  Met Christina, de vrouw van Johan Tamerus, heb  ik nog een mooi gesprek gehad over hoe belangrijk 't Zwervel voor Johan was. Hij is een paar maanden geleden overleden en Christina mist hem heel erg. Over Johan staat een mooi verhaal in het juniblad van ATD Vierde Wereld. Fijn, dat ze toch met Jeanne mee gekomen is naar t Zwervel.We hebben 's zondagsmorgens nog flink ons best gedaan met onkruid wieden en natuurlijk opgeruimd.Het was een leerzaam weekend voor mij. Alles bij elkaar denk ik dat het geslaagd is voor iedereen die er was. Het is een prachtige plek om te zijn en altijd de moeite waard om deze reis vanuit Zuid Limburg te ondernemen. Kitty ErnstEen mooi initiatief vanuit een medestander, die navolging mag krijgen van anderen i.s.m. het Nationaal Team.

Nieuws uit lokale groepen
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BESTELLINGEN  (prijzen inclusief verzendkosten)    € 23,00    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. 

Christine Béhain neemt een Sabbatical Terugkijkend naar 20 jaar in Nederland sta ik stil bij men‑sen die veel te vroeg overleden zijn. Ze zijn lichtpuntjes voor ons vandaag. "Doordouwers" (de naam van de foto‑expositie van 2009) is een terechte benaming voor leden van de Vierde Wereld, maar om door te kunnen gaan moeten we soms opnieuw energie verzamelen. Dank aan het Algemeen Secretariaat van de Vierde Wereldbeweging voor dit geboden sabbat‑jaar. Dank aan jullie allemaal voor jullie blijk van waardering. Tot over een jaar.                                                   Christine Béhain
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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 
 
  

     

 Aan de Onderkant ligt de lat altijd hoger,                    Guy Malfait & Marijke de Cuypere 
Alle aanwezigen schreven een afscheidsberichtje voor Christine


