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 BEDELING  OF  DELEN?  In  het  kwartaalblad  van  september schreef ik over de ATD Vierde Wereld als  een  bewustwordings‑beweging, die vooral veel bezig is met luisteren, leren  je  uit  te  spreken,  samen  denk‑beelden  uitwisselen  en  nadenken.  Zoals op 24 oktober in Utrecht, waar de film “Joseph, de rebel” werd vertoond over de beginfase van de beweging in een sloppenwijk bij Parijs.Eén van de aanwezigen reageerde:“Ik praat al jaren over de andere kijk die we zouden moeten krijgen op de economische en sociale waarde van de mens. Een mens heeft het nodig om te horen dat hij/zij van waarde is, pas als je een basis van zelfwaarde hebt kun je jezelf ontwikkelen en anderen ondersteunen”. Joseph Wresinski  spoorde mensen  aan  hun  eigen  kracht  en mogelijkheden te gebruiken in plaats van afhankelijk te zijn van bedeling, van wat andere mensen  ‑ heel goed bedoeld ‑  komen brengen (voedsel, kleding). De film speelt in de jaren '60, maar de overeenkomsten met de huidige  tijd  zijn  er  nog  steeds  en  zeker  in  deze  corona‑tijd. Mensen  die  het  wat  beter  getroffen  hebben  of  fonds‑organisaties  vinden  het  vaak  prettig  'concreet'  te  kunnen helpen met geld, voedsel, materiële zaken. Daar  is ook altijd tekort aan, maar het maakt wel veel uit op welke manier die ondersteuning  gegeven  wordt.  Met  voorwaarden,  met selecties, met ongevraagde adviezen, of zelfs met minachting óf  onvoorwaardelijk,  makkelijk  toegankelijk,  aansluitend  op een geuite behoefte, met respect. Personen die binnen de ATD actief zijn, moeten vaak uitleggen waarom de beweging weinig aan deze concrete hulp doet. We zien  te  vaak  dat  hulp  mensen  afhankelijk  houdt  en  dat  de structurele oorzaken van armoede buiten beeld en buiten schot blijven. We verwachten dankbaarheid en aanpassingen van de mensen in armoede (budgetcursussen), maar veranderen niets aan het beleid dat mensen arm houdt of zelfs armer maakt. Als beweging kiezen we daarom andere acties: samen kennis delen en ontwikkelen, internationale ontmoeting, spreken op formele  beslissingsplekken  (Gemeenteraden,  armoede‑platforms, Verenigde  Naties,  Europees  Parlement),  straat‑bibliotheken,  vakantieprojecten,  samenwerking met  kunste‑naars, samen werken met de handen rond onderhoudsklussen, voedseltuinen of post‑ verzendingen, de jaarlijkse Werelddag van verzet tegen  extreme armoede en sociale uitsluiting op 17 oktober. 

Als  burgers  komen  we  natuurlijk  mensen  tegen  die  soms noodhulp nodig hebben. De één kan hen zelf voorzien van wat nodig is, de ander helpt door samen te zoeken naar een andere oplossing. Helpen met behoud van iemands waardigheid is een hele kunst en betekent  soms: niets geven.  Iemand weigerde mijn aanbod een rekening te betalen en ging  liever zelf rood staan. Waarderen we dat als kracht of vinden we dat onverstandig en te trots?Nadia, met  een geschiedenis  van  verslaving en dakloosheid, riep deze 17e oktober, tijdens de herdenking in Parijs, mensen op  “te  geven,  zonder  er  iets  voor  terug  te  verwachten: we zullen er allemaal iets door winnen”. Het  belangrijkste  dat  we  te  delen  hebben  is  onze  mede‑menselijkheid, dat gaat verder dan materiële hulp.

Geven en ontvangen moeten  in dienst staan van solidariteit, van een bevrijdende actie, omdat iedereen het waard is zowel gever als ontvanger te zijn. Ieder op zijn tijd. Wederzijds. 
        Annelies  Neutel        Nationaal  Team

++++++“Om vrij te zijn volstaat het niet om alleen iemands boeien af te werpen.  Je  moet  zo  leven  dat  de  vrijheid  van  anderen gerespecteerd en versterkt wordt”Nelson Mandela (citaten.net)
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 ALLERARMSTEN  HARD  GETROFFEN DOOR  CORONA'Door  de  pandemie  neemt  het  aantal  mensen  dat  in extreme armoede leeft voor het eerst in twintig jaar toe', maakte de Wereldbank bekend. 'Naar verwachting stijgt het aantal mensen onder de extreme armoedegrens dit jaar met minstens 88 miljoen.' ¹  De allerarmsten worden het hardst getroffen. Wereldwijd, dus ook in Nederland. Bij de reeds bestaande uitdagingen komt nu ook Covid19. Zo  hebben Voedselbanken  veel  minder  aanbod.  'Het Rode  Kruis  opende  deze  week  een  gironummer  om voedselhulp  aan  duizenden  mensen  in  Nederland  te bekostigen.' Een mondkapje is belangrijk, maar wat nu als mensen  in  de  schuldsanering  dan  geen  geld  meer overhouden  voor  eten? Uitleg  van  de  overheid  (RIVM) over corona‑maatregelen is vaak in minder begrijpelijke taal en moeilijk (offline) toegankelijk. Mensen in armoede hebben  vaak  werk  dat  niet  vanuit  huis  gedaan  kan worden,  dus  zij  lopen  meer  risico  dan  thuiswerkers. Kleinere  behuizing,  soms  voor  grotere  gezinnen,  zorgt ook voor minder veiligheid. Wekenlang dicht op elkaar, kan  veel  stress  geven.  Dat  is  niet  goed  voor  het immuunsysteem.  Ook  komt  huiselijk  geweld  nu  vaker voor. Kinderen kunnen minder makkelijk leren als ze geen rustige  studieplek  hebben.  Niet  elke  familie  heeft voldoende  ICT  voorzieningen  voor meerdere  kinderen. Leerkracht  Annemie  fietste  langs  leerlingen  om  les‑materiaal  te  brengen.  Ze  vertelde  Blad Vierde Wereld België hoe hard ouders hun best doen en hoe creatief ze zijn. Een jongen kreeg taken via 'smartschool'. Omdat er geen computer is, maar wel een smartphone, schrijft de moeder de taken over. Hij maakt zijn huiswerk, zij neemt foto's en stuurt die de leerkracht. ²  Wie een auto heeft kan veilig  'geïsoleerd'  reizen,  in  tegen‑stelling  tot  arme gezinnen die op het OV aangewezen zijn. Veel mensen voelen zich nu eenzamer en meer geïsoleerd. Er is angst om Corona te krijgen. 

Het Buurthuis wordt gemist, soms het enige uitje  in de week. Bezoek aan geliefden  in een  instelling was  lange tijd  niet mogelijk  en werd  zwaar gemist.  Een  sprekend voorbeeld: Een moeder van wie de kinderen uit huis zijn geplaatst kreeg kort voor de 'bezoekdag' telefoon van de voogdes dat het bezoek niet door  kon gaan  'omdat de pleegmoeder  een  risicovol  beroep  heeft.'  De  moeder schreef de klachtencommissie dat men haar bezoekrecht niet mag aantasten. De brief had resultaat: twee dagen later belde de voogdes dat ze  toch op bezoek mocht.  ³  Voor  ATD Vierde Wereld  rijst  de  vraag; Hoe  gaan  we inclusief  en  duurzaam  richting  toekomst? Hoe  blijven we ook op afstand goed  in contact? Wat kunnen we  richting toekomst verbeteren? 'Omdat ze een langdurige ervaring hebben  in  het  omgaan  met  armoede,  crisissen  en isolement,  kunnen  de  allerarmsten  ons  helpen antwoorden te vinden: Mensen in armoede weten hoe het is om weinig greep te hebben op hun directe omgeving. Daarom kunnen ze een baken zijn voor degenen die door de  crisis  in  deze  situatie  zijn  beland.  Ze  kunnen  een inspiratiebron  zijn  voor  het  beleid  van  morgen.  Hun ervaring en kennis niet ernstig nemen zou een verspilling zijn voor iedereen en een belediging voor hen.' ⁴  Mirjam van RijnBestuurslid
1.   Trouw, 15 oktober 20202.   Vrij naar Blad Vierde Wereld België 3.   Getuigenissen, vastgelegd door Annie v.d. Bosch Höweler4.   Blad Vierde Wereld België

 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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BOODSCHAP  VAN  DE  INTERNATIONALE BEWEGING   ATD  VIERDE WERELD

In Centraal Amerika sterft Diego door ziekte omdat hij te ver  van  het  dichtstbijzijnde  gezondheidscentrum woonde. In Europa is de baby van Lucile een paar weken na zijn geboorte bij haar weggenomen. Zoveel gezinnen in  de  wereld  zijn  zo  kapot  gemaakt,  veroordeeld  als onbekwaam. Ook in Europa: de familie van Jean en Hugo vinden eindelijk vastigheid na jarenlang te zijn verjaagd; blijkt dat  terrein het meest  vervuild  te  zijn  van de hele regio.  Hugo  en  Jean  hebben  nu  een  veel  te  hoog loodgehalte in hun bloed. In Afrika, als de pandemie op haar hoogtepunt is, zegt Djuma, 11 jaar oud: “Deze tijd is de ergste die ik heb meegemaakt. We hebben niets meer. We hebben honger. In plaats van mijn ouders moet ik naar buiten om eten te halen, anders krijgen zij een boete”.Al die kinderen die het noodzakelijke moeten missen. Van wie de families geen behoorlijk dak hebben, die vandaag niet te eten hebben, geen toegang tot drinkwater, geen toegang tot elementaire zorg. Al die kinderen, die geen toegang  hebben  tot  onderwijs,  die  kinderen,  die  het gevaar van de zee tegemoet gaan met hun ouders, zonder zeker  te  zijn  dat  ze  ergens  levend  aankomen.  Al  die kinderen,  die  van  hun  gezin  zijn  weggerukt,  al  die kinderen,  die  zelfs  geen  geboorteakte  hebben  die  hen bestaansrecht zou kunnen geven in de wereld. Als zoveel kinderen  en  hun  families  vandaag  zoveel  onrecht meemaken, is dat niet omdat we de permanente ramp 

van extreme armoede nooit serieus hebben genomen?Niettemin  doodt  die  ramp  net  zoveel,  misschien  wel meer, dan alle oorlogen en epidemieën bij elkaar.Sinds jaar en dag drukt elke crisis, die door de wereld gaat, wezenlijk meer op degenen die niets hebben. Zij hebben ervaring  met  optreden  tegen  geweld,  tegen  over‑stromingen,  branden,  droogte,  vervuilde  aarde, benauwde  lucht.  Al  lang  voordat  we  spraken  van  een wereldwijde  ecologische  crisis  hebben  ze  ons  gewaar‑schuwd voor deze  schade. Ook zij willen een  toekomst voor hun kinderen waar aandacht  is voor solidariteit en gemeenschapszin.Vandaag kunnen honderden miljoenen kinderen niet naar school vanwege de epidemie. Gaan wij accepteren dat de wereld zich al die intelligentie ontzegt, zoals ze zich tot op heden  de  intelligentie  heeft  ontzegd  van  hen  die  zich dagelijks tegen de armoede verzetten?Degenen die  in de ergste omstandigheden  leven,  leren ons  dat  we  sociale  en  duurzame  rechtvaardigheid  niet mogen  splitsen, want  er  is maar  één  rechtvaardigheid,  die  vooral  wordt  geïnspireerd  door  de  personen  en families die daarvan beroofd zijn, en die elke dag, samen, dag na dag worden geconfronteerd met het onmogelijke, op de meest vernielde plaatsen van onze planeet.Wij willen ons vanaf vandaag overal op de wereld met hen verenigen,  zodat  we  morgen  aan  elk  mens  een  aarde schenken  waar  de  gelijkwaardigheid  van  allen  wordt gerespecteerd. 

Isabelle Pypaert Perrin
De volledige boodschap en de Nederlandse boodschap van 17 oktober 2020 vindt u op: www.atd‑vierdewereld.nl 



 pagina 4All Together for Dignity  www.atd-vierdewereld.nl

 KLEINE  ACTIES  MET  GROTE  GEVOLGEN  in Centraal  Afrika

 Barclay, 27 jaar, is een onvermoeibare zwoeger. Met zijn karretje trekt hij alle dagen door de wijken van Bangui om vuilnis op  te halen. Mensen geven hem enkele  stuivers voor het transport naar de vuilnisbelt, zodat het niet voor de  huisdeuren  wordt  verbrand.  Met  name  plastic verspreidt giftige gassen die  verantwoordelijk  zijn  voor ademhalingsziekten. Barclay maakt de mensen van die gevaren bewust. Iedereen doet er zijn voordeel mee. Het werk is belangrijk voor hem. Het stelt hem in staat om, op bescheiden,  maar  waardige  wijze,  zijn  gezin  te onderhouden.  Dankzij  zijn  werk  kunnen  zijn  kinderen naar school en heeft hij voor zijn vrouw Cindy een kioskje kunnen neerzetten zodat zijn familie autonomer is.Klimaatverandering letterlijk dichtbij huisBarclay was opgelucht toen hij de gevaarlijke wijk waarin ze  woonden,  kon  verlaten  om  zich  te  vestigen  aan  de oever  van  de  Oubangui,  de  rivier  die  de  hoofdstad doorkruist. Hij kon er een kamer huren om zijn gezin in veiligheid te brengen, dacht hij en de huur was betaalbaar. Het was als een nieuw begin… Tijdens het regenseizoen veroorzaakte de rivier een overstroming. Samen met de andere oeverbewoners heeft Barclay zijn best gedaan om de stijging van het water tegen te houden.Oorzaak van de overstroming is o.a. het   zonder schroom kappen  van  bomen,  vaak  op  basis  van  twijfelachtige vergunningen. Het water wordt niet langer opgevangen en vastgehouden  in  de  wortels  en  bladeren.  Deze  bomen worden verwerkt in het buitenland en verrijken economieën 

elders ten koste van de economie van het eigen land. Andere bomen worden gekapt voor de productie van houtskool en  brandhout.  Het  oerwoud  wordt  opgeofferd  en  verdwijnt stukje bij beetje…. Deze  ervaring,  de  werkelijkheid  die  mensen  in  armoede beleven, wordt maar zelden gedeeld. Die kennis zou onze ideeën kunnen verhelderen en onze beslissingen verbeteren om te komen tot een rechtvaardiger wereld, die draait op een  economie,  die  de mens  en  de  aarde  respecteert. We moeten  naar  hen  luisteren! Want  wat  hen  vandaag  is overkomen, kan ook ons lot worden.Op  dit  moment  heeft  Barclay  ook  te  maken  met  het gevaar  dat  de  wereld  ontregelt:  het  Corona‑virus.  Hij aarzelde niet lang. Hij wist waar hij heen moest om erover te  praten:  het  Hof  van ATD Vierde Wereld….  Het  virus betekent  een  gevaar  voor  iedereen.  En  als  de  armste gemeenschappen geen informatie krijgen, weten die niet hoe ze zich moeten beschermen. Vrijwilligers gingen er heen met informatie‑folders, met mobiele "wasgelegen‑heden" en zeep.

CAR, 2020, ATD Fourth World Courtyard in Bangui, Covid‑19‑project © ATD Quart MondeBarclay haalt nog steeds het huisvuil op. Hij neemt de tijd om  de  mensen  op  de  hoogte  te  brengen  van  de basishygiëneregels tegen het virus. Op zijn karretje kan iedereen deze basisregels lezen en er illustraties van zien. 
Niek Tweehuijsen,  volontairwww.atd‑quartmonde.org



STADSDINER  EN  TALKSHOW  UTRECHTAl een tiental jaren brengt de Utrechtse Armoedecoalitie de Werelddag van 17 oktober onder de aandacht van een groter publiek. Dit jaar was er een goede samenwerking met Sharing Arts Society en de centrale bibliotheek. Voor het  eerst  werd  ook  een  koppeling  gemaakt  met  St Maarten. St Maarten is de beschermheilige van de stad Utrecht en dit lichtfeest wordt heel uitgebreid gevierd, dit jaar met als thema 'armoede'.   Er was gekozen om rond “Deel je maaltijd, deel je verhaal” een mooi programma te maken in de monumentale bibliotheek. Helaas moest een groot  deel  hiervan  afgelast  worden. Wat  wel  doorging was een panelgesprek over armoede en de gevolgen van corona.    Er was ook een online  'Stadsdiner':  duizenden inwoners  hebben  op  of  rond  17  oktober  dezelfde  soep gemaakt van een vers pakket met o.a. pompoen, venkel en  wortel. Twee  vrijwilligers  (zonder  inkomen)  van  het Ubuntuhuis verdienden wat geld door 3 dagen tasjes te vullen. Op 20 plekken werd er in groepjes gegeten, ook in het  Ubuntuhuis,  of  thuis  alleen  als  gezin  of  met  extra gasten. Men  kon  tegelijk  naar  de  regionale  uitzending kijken  op  Ustad,  die  live  in  de  bibliotheek  werd opgenomen en uitgezonden. Er waren vooraf interviews gefilmd met ervarings‑ deskundigen en ikzelf mocht als laatste  live‑gast  kort  vertellen  over  ATD  en  het Ubuntuhuis.

In de bibliotheek stond ook een deel van de expositie die Mona van den Berg in 2008 voor ATD maakte en die we volgend  jaar  op  andere  momenten  nog  mogen exposeren. Meer lezen en zien? www.stadsdinerutrecht.nl (met een link naar de uitzending van Ustad).Door het Ubuntuhuis werd ook nog een podcast gemaakt (online radio) in het kader van Wereldvoedseldag (16 okt) en  “17  oktober”. Te  beluisteren  via Youtube  of  Spotify onder de naam Ubuntustemmen  (Gezond voedsel  voor iedereen).  Annelies Neutel  pagina 5All Together for Dignity  www.atd-vierdewereld.nl

SOEP  OP  DE  STOEP  IN  DEN  HAAG

Op het programma in Den Haag stond het uitdelen van soep, broodjes en voorlichting geven over de ATD Vierde Wereld beweging, sieraden maken en een doorlopende vertoning van films over ATD. Dit alles bij het Landelijk Centrum Regentesseplein 13. We hebben even getwijfeld of  de  activiteit  door  kon  gaan  met  de  strengere coronamaatregelen, maar zoals we het nu georganiseerd hebben was het helemaal corona proof. We waren met een aardig team van ATD Vierde Wereld: zeven  man. Wouter  Alblas  had  mooie  ATD  buttons gemaakt  in verschillende varianten. Er was redelijk wat aanloop, mede dankzij een artikel  in de lokale krant De Posthoorn.  De  bezoekers  –  o.a.  expats  ‑  waren  erg geïnteresseerd in het verhaal achter ATD Vierde Wereld. Ze  komen  graag  nog  een  keer  terug.  Eén meneer was speciaal  uit  Mariahoeve  (andere  kant  van  Den  Haag) gekomen  voor  onze  activiteit. We  hebben  hem  de documentaire “Ik getuig van u” laten zien, over de eerste Werelddag  van  verzet  tegen  extreme  armoede,  op  17 oktober 1987. 

Esther Langen

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. 

"Het grootste lijden is dat je weet,dat je zo onbelangrijk bent,dat zelfs je lijden terzijde wordt geschoven.“Laten we in deze lastige tijd,elkaar hoog achtenen een licht zijn voor elkaar:met hart voor gerechtigheid en vrede!Wij wensen u veel sterkte in deze moeilijke tijdenen hopen u in goede gezondheid weer te zien in 2021.Medewerkers, bestuur en Nationaal Team
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Vierde Wereld Verkenningen 32,  Samen wilskracht tonen om er               voor te zorgen dat extreme armoede niet meer bestaat      €    3,70    Aantal: _____ ex 
 
  

     

 Aan de Onderkant ligt de lat altijd hoger,                    Guy Malfait & Marijke de Cuypere 


