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ADEMNOODTerugkijkend op deze tijd van de Coronapandemie zie ik dat het me rust, ruimte, bezinning en tijd heeft gebracht. Rust die  ik hard nodig had, daar ik letterlijk in ademnood verkeerde. Een ademnood  die  niet  alleen  door  mij  gevoeld  werd.  Ook  de miljoenen  mensen  die  besmet  werden  met  het  coronavirus voelden deze ademnood van fataal tot zeer ernstig of   tot  in meer of mindere mate, daar dit virus op de longen gaat zitten. Ook denk ik aan die miljarden mensen, die dan misschien niet letterlijk ademnood hebben, maar bij wie het water al jaren aan de lippen staat en die dag in dag uit bezig zijn met overleven, keihard werken en niet gezien en gehoord worden. “Laat ons de afgronden van de misère overbruggen, niet om de tekorten van de arme mens aan te wijzen maar om te ontdekken wie hij werkelijk is.” Joseph WresinskiIn deze tijd kon ik nog beter toeschouwer zijn van het spel, dat zich  in  de  wereld  en  dichterbij,  in  ons  land,  provincie  of woonplaats, of bij de mensen om me heen, afspeelde. Mijn tijd vulde  ik  met  lezen,  schrijven,  nadenken,  telefonische gesprekken en/of bezoekjes. Nog meer tijd voor de mensen van de Vierde Wereld, luisteren naar hun ervaringen, meningen en hun  geschiedenis. Waardevolle  gesprekken,  waarin  ik  de werkelijke mens achter alle ellende mag zien, die met zijn pure oprechtheid en moed een schoonheid van binnenuit laat zien. 

Foto: Himalaya is nu zichtbaar, Giacoma BerardiJa, er worden veel misstanden blootgelegd, het topje van de ijsberg  lijkt zichtbaar te worden. Het klimaat veerde even op door het ontbreken van uitlaatgassen. De lucht werd schoon, we  konden  deze  tot  in  ons  diepste  wezen  inademen. Zuurstofrijke,  schone  lucht,  die  we  nodig  hebben  om  onze weerstand te verbeteren. 

Niet alleen om het virus eronder te krijgen, want dat is het topje van  die  ijsberg.  Maar  ook  om  te  kunnen  'omdenken',  ons klimaat socialer te maken, 'om te zien' naar elkaar. De hele berg aan misstanden, die onder dat topje ligt, dient wat mij betreft ook zichtbaar te worden, hoe pijnlijk of confronterend ook. Dan wordt misschien de pijn gevoeld van al die mensen die lijden onder het onrecht van de   armoede, de  toeslagenaffaire, de bijstandsaffaire,  dakloos  zijn  enz.  Dan  wordt  misschien  de 'werkelijke mens gezien', zonder die termen te gebruiken, die alleen maar verdoezelen waar het werkelijk aan schort. In  april  zag  ik  de  tweedelige  reportage  'Scheefgroei  in  de polder'  van  Jeroen  Pauw.  Door  statistieken  te  toetsen  aan ervaringsverhalen werd helder gemaakt dat de voordelen van de economische groei de afgelopen 40 jaar de mensen die in armoede  leven, niet of nauwelijks heeft bereikt,  terwijl deze mensen wel onmisbaar zijn voor die groei. Die kloof werd alleen maar groter. Het minimumloon  is  niet meegestegen met de inkomens van de top, terwijl de werkdruk en de productiviteit alleen maar hoger werden.“Overal waar mensen praten en beslissingen nemen, niet alleen voor vandaag, maar ook over de bestemming van de mens, over de toekomst van de mensheid, … daar moet het volk van de Vierde Wereld aanwezig zijn.” Joseph WresinskiDoor regels en wetten te maken voor die economische groei en deze niet  te  toetsen aan de  'Rechten van de Mens', werd de mens steeds onzichtbaarder. De roep om de menselijke maat wordt  steeds  luider.   Respect,   eerl i jk   samen  delen, rechtvaardigheid, solidariteit, samenredzaamheid en inclusivi‑teit klinkt door in deze uitzending en in onze samenleving. Onze zusterorganisatie, de Joseph Wresinski Cultuur Stichting, loopt op dit soort programma's al jaren vooruit. Het gezelschap trekt  al  menig  jaar  door  het  land  met  hun  theater,  om  het verhaal van het onrecht, dat armoede is, onder de aandacht te brengen. De spelers  laten op indringende wijze zien wat ze zelf dagelijks meemaken,  jaar  in  jaar  uit,  soms  al  een heel  leven lang.  Hier  komt,  net  zoals  bij  ons,  kennis  gekoppeld  aan ervaringen  gesmeed  tot  wijsheid  samen,  waarmee  de ademnood  dichtbij  de  samenleving wordt  gebracht.  Je  kunt letterlijk  voelen  hoe  benauwend  onze  samenleving  en  onze bestuursstructuren kunnen zijn.  Marion Braad lid Nationaal Team
Voel u vrij om contact met ons op te nemen: nationaalteam@atd‑vierdewereld.nl Ontmoetingscentrum 't Zwervel 0570‑52199906‑18740335 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De stem van de allerarmsten volwaardig laten doorklinken. Op weg naar een wereld, waarin niemand wordt achtergelaten.Vierde Wereldverkenningen  nr. 33In dit nummer plaatst de auteur John Habets (lid van de beweging)  de  Coronacrisis  in  de  context  van  de  grote problemen die de wereld ontmoet: snelle opwarming van de aarde, vervuiling van grond, lucht, water en atmosfeer, het  snel  teruglopen  van  de  biodiversiteit,  oprakende grondstoffen,   een  verontrustende,   groeiende ongelijkheid.  De  armsten  zijn  er  de  belangrijkste slachtoffers van.De  vraag  is  dan  ook:  keren  we  terug  naar  het  'oude normaal' of gaan we op weg naar een nieuwe humanere samenleving? Er is echter een 'duivels dilemma'. Ook de armsten  hebben  belang  bij  een  versterking  van  de 'bestaande'  economie. Gaan we dit  vraagstuk oplossen zonder de bijdrage van de armsten?“De voornaamste bijdrage van arme mensen is ons te wijzen op onrecht, op een tekort aan delen.  Daar moeten wij rekening mee houden en het is aan ons om oplossingen voor te stellen, die dit delen bevorderen.”Joseph WresinskiDaarom is het van het hoogste belang dat de stem van de armsten gehoord wordt in de voorstellen voor een nieuwe humanere samenleving; of ze ons nu tot terugkeer naar het oude systeem dan wel naar de nieuwe samenleving leiden.  Ton RedegeldDit nummer bestellen? zie achterzijde. 

(GELIJK)WAARDIGHEID!!!Er zijn hulpverleners die 'denken' dat ze het goed doen.Het is geen manier van doen.Daar boksen militanten juist tegen op.Gevoelsmatig klopt het niet en geven de hulpverleners liever een schop.Laat ik even duidelijk maken,dat ik hiervan moet braken.Door in hun voetsporen te staan,ontstaat er vast een traan.Dat is verbindingen dat voelt niet als een beklemming.Verbinding maken van hart tot hartdat is echt luisteren met de stem van het hartZo voorkom je ook stress en gewelddadigheid,je zit dan gevoelsmatig op één lijn en er ontstaat gelijkwaardigheid.Gedicht: Diana Klein Kranenbarg,voorgedragen tijdens vormingsmiddag, 24 april

 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
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EEN NOODZAAK VOOR IEDEREEN:deelname aan de digitale wereld.Door  de  Coronapandemie  is  duidelijk  geworden  hoe afhankelijk we zijn gemaakt van de digitalisering en van internet. Het democratiseren van toegang tot de digitale wereld  is nog  steeds een uitdaging. Al  sinds  1982  is de toegang tot internet een zorg voor ATD Vierde Wereld.“Informatica is een nieuwe uitdrukkingsvorm […] we mogen de ontwikkeling van de derde industriële revolutie niet aan de meest benadeelden voorbij laten gaan”Joseph  WresinskiVanaf 1985 trekken volontairs de wereld door om met de jeugd en volwassenen in de armste wijken het werken op de computer en internet bekend te maken. Bijvoorbeeld: in New York, in hun straatbibliotheek, in Reims en de regio Val d'Oise (Frankrijk) een mobiel project voor ouders en jongeren. In 1996 reed de Lutibus door Europa en deed ook  't  Zwervel  aan.  In  2013  bood ATD Vierde Wereld Frankrijk  een  rapport  aan  aan  de  Nationale  Raad Digital iser ing  van  Frankri jk.   In   2020  vroeg  de Interministeriële  Directie  Digitalisering  hen  deel  te nemen  aan  een  werkgroep  over  de  koppeling  van openbare internetsites. Sinds november 2020 heeft de Internationale Beweging een  afdeling  “Digitaal”.  Deze  helpt  de  verschillende afdelingen binnen de beweging, maar heeft ook een rol in het politieke debat. Daarbij gaat het vooral over het recht van iedereen op digitale verbinding. Dit team is niet alleen daarover  in  gesprek  met  de  Franse  interministeriële directie, maar neemt ook deel aan een rapport voor de Verenigde Naties over de plaats van digitalisering   in de Doelen voor Verduurzaming. In  verschillende Vierde Wereld Volks‑universiteiten  is gesproken over de digitalisering van onze contacten en wat dat betekent voor gewone mensen. Bijna  iedereen heeft tegenwoordig een smartphone; SMSt, appt, maakt foto's, zet die op Facebook; doet er spelletjes op, heeft zo contact met school en andere  instellingen…. Voordelen die werden genoemd: “ik kan er geld door uitsparen, zoals door  tweedehands  kleding  te  kopen,  gratis  films  en spelletjes downloaden.” “Als je ver van de stad woont spaar je geld uit.” “Je kunt gratis allerlei informatie opvragen.”

Angst om fouten te makenMaar mensen zijn er ook bang voor. Voor de meesten is de digitalisering  een  grote  zorg.  “Als  je  met  de  Belasting‑dienst, de Sociale Dienst of je Verzekeringsmaatschappij te maken krijgt, dan ben je bang om fouten  te maken.”  “Als  je iets  verkeerd  invult  kan  dat veel  geld  kosten.”  “Sinds  je alles digitaal moet  invullen  is er  veel  personeel  ont‑slagen en kun je haast geen hulp meer krijgen.”  “Ze  gebruiken  ook nieuwe  woorden,  die  je  niet goed  begrijpt.  Dan  voel  je  je  een  stommeling.”    Iemand vertelde  dat  zijn  dossier  was  geschorst,  omdat  hij  een hokje verkeerd had ingevuld. Hij wist niet hoe hij dat kon veranderen. Daardoor  kreeg hij  een bepaalde uitkering niet  betaald.  “Dus  dat  betekent  eigenlijk,  dat  je  door digitalisering rechten kan verliezen.” “Je moet soms ook een abonnement nemen om bij te blijven voor je vak en om te kunnen solliciteren. Als je werkloos bent, of weinig verdient is 40 euro per maand daarvoor best veel.”Door Corona nieuwe manieren geleerd om contact te onderhoudenIn Nederland moesten we leren gewone vergaderingen en bijeenkomsten te vervangen door Skype en ZOOM. Kon je tot begin 2020 nog de bus of een trein nemen om naar Den Haag, Heerlen of 't Zwervel te gaan, op een gegeven moment kon dat niet meer vanwege de coronamaatregelen. Er mochten nog maar een beperkt aantal mensen tegelijk bij elkaar komen. Bijeenkomsten werden daardoor afgezegd. In  sommige  gevallen  gaf  dat  ook  nieuwe  kansen.  Zo leerden  volwassenen  en  jongeren  werken  op  een computer, om mails te schrijven of via facebook berichtjes te  sturen.  Zo  leerden  we  ook  hoe  kinderen,  die  al  op achterstand  stonden,  door  de  digitale  lessen  het  nog moeilijker hadden gekregen. Al die problemen stonden ook al  in de krant. Maar als het om mensen gaat die  je goed kent, krijgt het een diepere betekenis. Solidariteit met de armsten kreeg een nieuwe betekenis.
Vertaald uit: Journal Quart Monde, maart 2021Annie van den Boschlid Nationaal Team
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VORMINGSMIDDAG VIA ZOOMOp 24 april hadden we een vormingsmiddag via ZOOM. Op deze manier zo'n dag organiseren was nieuw voor ons. Vanwege  de  voortdurende  coronacrisis  wilden  we  dit uitproberen, we voelden de behoefte van de mensen om elkaar te zien en samen aan de slag te gaan.

We waren met 19 personen, waarvan één nieuw gezicht voor iedereen. Voor sommige mensen was dit de eerste keer dat  ze een bijeenkomst via ZOOM bijwoonden en zelfs  nog  pas  kort  kennis  gemaakt  hadden  met  de computer.   Al tijdens de voorstelronde, waarin een ieder te kennen gaf blij te zijn elkaar te zien en nieuwe mensen te  mogen  ontmoeten,  werden  er  vragen  gesteld. Waardoor het een interactieve bijeenkomst werd. “Hebben jullie een idee waarom het zo moeilijk voor de ATD is om te groeien in Nederland?”“Dat  gaat  niet  zo  gemakkelijk, want men  vindt  armoede moeilijk te begrijpen. Mensen vinden het makkelijker om te geven,  zoals  kleding  en  voedsel  en  sluiten  zich  dan  ook eerder aan bij  een voedsel‑  of  kledingbank.”  “Armoede  is confronterend. Dat schrikt mensen af.” “Wat doet armoede met mensen?”“Op Facebook staat veel over schulden, maar dat  is geen armoede,  armoede  is  wat  het  van  binnen  met  je  doet.” “Armoede brengt schade op geestelijk vlak. Het zijn mensen die  tussen wal  en  schip  vallen, niet weten bij wie  ze aan moeten kloppen. Doordat je zo vaak onderuit gehaald bent. Je moet daar uit komen. Door de verbinding kun je weer in je eigen kracht komen.” “Wat doet ATD en heeft iedereen zijn eigen doel?” “Het gaat er eigenlijk niet om wat we doen, maar wie we zijn. En hoe we ieder met behoud van zijn eigenheid dingen samen doen om het onrecht van armoede in de picture te zetten.”Na een korte pauze keken we eerst naar een kort filmpje, dat  uitlegt  dat  armoede  vaak  als  een  individueel probleem  gezien  wordt,  maar  dat  het  een  collectief probleem  is:  gemaakt  door  de  mens,  samenleving, 

overheid. Daarna gingen we aan de slag met de termen: Volontair, Medestander, Militant. Begrippen, die binnen de Vierde Wereld gebruikt worden om aan te geven, hoe je betrokken kan zijn en hoe je je kan inzetten. Drie leden van  het  Nationaal  Team  vertelden  over  hun  eigen (vroegere) rol.Een volontair moet bereid zijn om van een minimumloon te  leven,  onafhankelijk  van  je  verantwoordelijkheid.  Je hebt veel vrijheid vergeleken met 'gewone' organisaties. De belangrijkste opdracht, die Père Joseph aan volontairs gaf, was om je zó in te zetten dat je de mensen in diepe armoede blijft bereiken. Het is belangrijk dat je opkomt voor de belangen van de mensen. Om proberen trouw te blijven en vertrouwen te winnen door langdurige inzet. Een medestander  is  iemand die geen armoede gekend heeft,  maar  zich  wel  betrokken  voelt  bij  mensen  in armoede en zich daarvoor wil inzetten. Samen met hen probeer je de verbinding te maken met de samenleving, je probeert bruggen te slaan en bewustwording op gang te brengen. Waarbij  je  de  mensen  in  armoede  op  de voorgrond plaatst. Als medestander kun je je inzetten op de manier die bij je past, vanuit jouw kwaliteiten en vanuit je  hart.  Daar  waar  je  woont,  werkt,  leeft  probeer  je onrecht en uitsluiting tegen te gaan, onze omgang met mensen in armoede te veranderen.

Een militant is iemand die in armoede leeft, langdurig of van generatie op generatie. Als militant wil je de stem van de armsten laten horen! Een stem zijn voor je medemens in armoede. Juist zij moeten vertellen hoe het wél moet, want wie begrijpt de armoede beter dan degene die het meegemaakt heeft? Wij, de militanten,  zijn het die het weten.  Dat  vraagt  een  omkering  van  verhoudingen  en heel goed luisteren. Militant staat in het Frans vooral voor str i jdbaarheid,   daarom  gebruiken  we  ook  wel “voorvechter”.Na  een  kritische  dialoog werd  geconcludeerd  dat  deze termen eigenlijk niet zo belangrijk zijn, dat het gaat om gelijkwaardigheid,  respect,  samen  opstaan  tegen  de armoede en voor de Rechten van de Mens. We moeten eerst elkaar als mens zien, was de kern van een afsluitend gedicht door Diana.We mogen spreken van een geslaagde bijeenkomst, die smaakt naar meer! Mariëtte Hovens



JONGEREN IN BEWEGINGLaat  ik  me  even  kort  voorstellen:  ik  ben  Armando Scheffer,  een  nieuw  lid  van  het  nieuw  opgestarte jongerenteam.  Die  dit  jaar  samen  met  de    andere jongeren  een  jongerenkamp  mag  organiseren.  In  het jongerenteam zitten: Maikel, Mitchel, Lieve, Maurice en ik. Ik heb in een weekend voor de eerste keer de locatie Wijhe mogen aanschouwen. “Wat een prachtige plek voor een jongerenkamp”, dacht ik. In dat weekend heb ik ook veel mogen  leren  over  hoe  in  voorgaande  jaren  jongeren‑kampen werden georganiseerd.

De jongeren tijdens een skype meeting Het jongerenteam vergadert nu wekelijks via skype. De afgelopen weken hebben we ook andere videodiensten uit geprobeerd, maar skype blijft op dit moment de beste keuze.Ook hebben we de afgelopen weken veel gesproken over welke  activiteiten  en/of workshops wij  dit  jaar SAMEN kunnen  organiseren.  Enkele  ideeën  waar  we  het  over hebben   gehad   z i j n   he t   o rgan i se ren   van   een voetbaltoernooi, entertainment show of levend Stratego. Deze  activiteiten  staan  in  het  teken  van  samen  iets bereiken en elkaar beter leren kennen (teambuilding).

Alvast oefenen voor het levend StrategoHet  jongerenteam  gaat  meedoen  aan  een  sportieve uitdaging:  de Conqueror Challenge.  Het  is  een  virtuele   pagina 5All Together for Dignity  www.atd-vierdewereld.nl

challenge, waar je met jouw team of alleen een bepaalde afstand gaat afleggen in een jaar tijd. Deze  afstand  kun  je  afleggen  door  te  lopen,  fietsen, zwemmen of bijvoorbeeld te voetballen.   De kilometers worden geregistreerd via een applicatie op de telefoon.Als  het  team  of  jij  alleen  een  bepaalde  afstand  heeft  afgelegd  dan  krijgt  iedereen  een  medaille. Wij  gaan  samen voor 4000 km.Onze fantastische backup is Gerard. Door zijn connectie met het Nationale Team van ATD, blijft het jongerenteam gehoord  en  blijft  het  geïnformeerd.  Verder  is  zijn jarenlange  ervaring  van  onschatbare  waarde  voor  het jongerenkamp 2021. Naast Gerard is Sue onze jongeren‑begeleidster.In het kamp willen we dat jongeren door middel van leuke en  uitdagende  activiteiten  zichzelf meer  ontdekken  en daarmee ook   de anderen. Meer  tot  zichzelf komen en meer tot de anderen. Door het gezamenlijk uitvoeren van activiteiten  ontstaat  er  een  gevoel  van  eenheid,  een gevoel van samen komen we verder. Centraal staat bij de activiteiten  het  bespreekbaar maken  en  het  bestrijden van  armoede  en  uitsluiting  etc.  Door  de  activiteiten hopen we dat er mooie vriendschappen mogen ontstaan die voor het leven zijn.

Samen eten Nu er een coronapandemie is, zijn daarvan veel jongeren de dupe geworden. Jongeren zijn in  financiële of  sociale problemen gekomen. Daarom ook dit jongerenkamp. Om problemen  gezamenlijk  bespreekbaar  te  maken  en SAMEN aan te gaan. Want samen staan we sterk!Een  ding  is  zeker,  het  jongerenkamp  2021  wordt  een knaller. Armando SchefferMogen wij u om een donatie vragen voor het organiseren van dit jongerenkamp?U kunt een bijdrage overmaken naar:Stichting ATD Vierde Wereld Nederland NL 27 INGB 0002 752 200 onder vermelding van:  Jongerenkamp 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BESTELLINGEN  (prijzen inclusief verzendkosten) 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 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……………………………………... Handtekening: 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Deze gehele 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(of 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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) 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€ 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 Kenmerk 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_______________(niet invullen) Postcode: ………………… Plaats: …….……………………..  Ik verleen de Stichting ATD Vierde Wereld toestemming éénmalig het bedrag van ……………… euro af  te schrijven van mijn bank / 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IBAN: ………………………………………………   Handtekening: 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Deze gehele coupon (of 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sturen naar: Stichting 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Nederland, Regentesseplein 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Den Haag. 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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. 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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 
 
  

     Vierde Wereld Verkenningen 33, Stem van de Allerarmsten             volwaardig laten doorklinken, Op weg naar een wereld, waarin niemand wordt achtergelaten. €   5,00    Aantal: _____ ex


