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All 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BIJSTAND: EEN RECHT!Mede  door  effecten  van  de  lockdowns  tijdens  de  covid‑19 pandemie staat armoede hernieuwd in de belangstelling. Niet alleen  wat  betreft  financiële  tegemoetkomingen,  maar  ook bijvoorbeeld in de serie “Klassen” over kansenongelijkheid in het  onderwijs.  In  alle  provincies werd  een  vervolg  georgani‑seerd met online bijeenkomsten, net als door de Kinderalliantie rond armoede onder kinderen. Eind 2021 volgt een landelijke slotmanifestatie.  In  het  Noorden  is  de  Alliantie  van  Kracht actief  met  universitair  onderzoek  en  is  er  een  website gelanceerd als kennisplatform: www.armoededrenthe.nl En  recent was Rotterdams onderzoek  in het nieuws, waaruit bleek  dat  slechtere  levensomstandigheden  al  bij  baby's  tot aanwijsbare achterstanden leidt op het gebied van gezondheid en taal. Eerlijk gezegd, geen nieuws voor wie zich al langere tijd met armoede en sociale uitsluiting bezig houdt of daar zelf mee te maken heeft. Gelukkig spelen kinderen en volwassenen die uit eigen ervaring spreken  een  steeds  grotere  rol  in  allerlei  online webinars  en voorlichtingsfilmpjes. Rotterdam houdt 4 oktober een congres met  ervaringsdeskundigen  over  armoedebestrijding  (“Er  is genoeg”). Maar de vraag blijft nog altijd wat als oorzaak gezien wordt  voor  het  blijven  voortbestaan  van  armoede.  Het doorbreken  van  schaamte  en  stilte  over  armoede  maakt armoede wel bespreekbaar, maar lost de kern van het probleem op zichzelf niet op. 

Foto van  Gerard, gemaakt door Arie KievitIk las de laatste maanden 3 boeken over het bijstandssysteem, waarvan 2 door mensen die hun eigen verhaal publiek willen maken: Stella de Swart met “Armoede krijg je gratis” en Gerard Sangers met  “Met  dank,  door MijnOverheid,  bij  de Voedsel‑bank”.  Het  derde  boek  werd  geschreven  door  meerdere universitaire onderzoekers die de bijstand aan een kritische blik onderwerpen in “Streng maar onrechtvaardig”. Stella heeft een grote armoedeval meegemaakt, van een meer gerieflijk leven naar verhuizen met kinderen van het ene oppashuis naar het 

andere, terecht komen bij de voedselbank en in de mallemolen van  anderen  die  bepalen  wat  je  wel  en  niet  mag  doen.  Ze spreekt nu onophoudelijk in (sociale) media en op congressen over wat zij heeft geleerd door armoede en de manier waarop er met haar wordt omgegaan.“Mensen die langere tijd in armoede leven kunnen minderwaardigheidsgevoelens krijgen of zich schuldig gaan voelen. De twijfel slaat toe (…) Je mag eigenlijk niets, maar je moet van alles en je krijgt het gevoel dat je je eigen leven kwijt bent. En wat vooral funest is: het gebrek aan perspectief op de toekomst. Daar lijkt niemand in geïnteresseerd en dan weet je het op een gegeven moment zelf ook niet meer zo goed.”Haar toekomst‑drive is nu om te zorgen dat iedereen armoede beter  gaat  begrijpen  en  dat  er  voor  iedereen  een  echt perspectief moet komen om met eigen talenten van waarde te kunnen zijn.Gerard  heeft  gewerkt  in  de  supermarktbranche,  tot  hij  in crisistijd werkloos raakte en als 55‑plusser niet meer aan de bak komt  en  in  de  bijstand  belandt.  Hij  herhaalt  in  het  boek voortdurend 'te gek voor woorden' en beschrijft vooral de kant van  regelingen,  rechtszaken,  bedragen,  deelname  aan  de cliëntenraad en re‑integratietrajecten. “Het zoveelste rapport over mensen, niet mét mensen. Mij werd steeds duidelijker hoe dik de muur is tussen systeemwereld van professionals en de leefwereld van mensen.” “...van dit soort verhalen zijn er inmiddels al honderden bekend. En tóch doen de professionals net alsof  dit de eerste keer is dat zij dit horen.”“Vaak denk ik: wie is er nu gek, jij of ik?”Gerard toont met allerlei concrete voorbeelden de inefficiëntie van  beleid  aan,  het  geld  verdienen  aan  armoede  en  het averechtse effect op degene in de bijstand: er niet uit komen, maar juist in gevangen blijven. Ook de universitair onder‑zoekers concluderen dat de bijstand niet meer  doet  waarvoor  ze  ooit  bedoeld  was: mensen  een waardig  bestaan  geven  zonder  zich  te  hoeven  schamen  of schuldig voelen, als een recht van alle mensen. Zij pleiten voor meer kansen geven (opleiding en vast werk in bv basisbanen) en minder verplichtingen opleggen.   Het  is de hoogste tijd voor een nieuwe bijstandswet die mensen echt toekomst geeft; het gevoel dat zij zich kunnen ontwikkelen en van betekenis zijn.Annelies Neutel, Nationaal Team
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17 OKTOBER 2021Samen verder bouwen:Een einde maken aan aanhoudende armoede, Respect voor alle mensen en onze planeet.Ook dit jaar is de COVID‑19 pandemie   nog onder ons en treft  iedereen  over  de  hele  wereld,  ongeacht  land, geslacht,  leeftijd,  huidskleur...  Het  versterkt  de bestaande ongelijkheden en verergert de situatie van de meest kwetsbaren. Vandaar dat we verder bouwen op het thema  van  vorig  jaar. Wij  denken  dat  deze  COVID‑19 pandemie een echte kans is om de wereld te veranderen, om de cyclus van armoede te doorbreken, om een toekomst op te bouwen die niemand achterlaat. Het is meer en meer zichtbaar dat arme mensen het slachtoffer zijn   van de vernietiging  van  het  milieu  en  het  leegroven  van  de grondstoffen uit de aarde. Ze worden vaak vergeten door de  staat  en  dreigen  daardoor  verder  achter  te  blijven. Arme mensen worden ook uitgesloten van een duurzame levensstijl  en  zij  krijgen  vaak  de  schuld  voor  het ondernemen  van  acties  om  hun  overlevingskansen  te vergroten. “Er zouden middelen moeten worden ingezet om ervoor te zorgen  dat  mensen  hun  land,  hun  cultuur  kunnen behouden.  Het  geld  dat  we  steken  in  de  strijd  tegen klimaatverandering moet naar  de meest  achtergestelden gaan,  anders  blijft  deze  crisis  een  versneller  van ongelijkheden en sociale onrechtvaardigheid…”“…We  moeten  oplossingen  ontwikkelen  van  solidariteit, van acceptatie.”Daarvoor  wordt  er  wereldwijd  op  17  oktober  in  veel landen  aandacht gevraagd voor deze dag. Om onze stem te  laten  doorklinken  tot  in  de  haarvaten  van  onze bestuurlijke organen en onze samenleving. 

 Ook in Nederland zullen we op en rond deze dag in actie komen.  De lokale groepen van ATD Vierde Wereld zullen o.a., in navolging van het voorbeeld   van Ierland in 2018, stenen gaan schilderen, stenen van solidariteit met een boodschap.  Deze  zullen  overal  verspreid  worden.  De vinder van een steen kan via sociale media/website het verhaal verbonden aan die steen lezen. ATD  jongeren  zullen  o.a.  hun  digitale  challenge voltooien door de  laatste van de 4000 kilometer naar  't Zwervel in Wijhe te lopen.  In Heerlen  zal  op  16  oktober  de  Joseph Wresinski Cultuurstichting,  hun  theaterstuk  “Zie  de  Mens”  ten tonele brengen. Zij nemen u mee op hun zoektocht naar de zin en onzin van  'zelfredzaamheid'. Ze vragen zich af of 'samenredzaamheid' niet een beter alternatief is.  In de Provincie Limburg zal op initiatief van St. de Pijler en ATD Vierde Wereld Zuid Limburg, door verschillende organisaties tussen 10 en 17 oktober aandacht gevraagd worden voor deze dag.  In  Utrecht  wordt  door  de  Armoedecoalitie  Utrecht,  Sharing  Arts  Society  en  de  Bibliotheek,  samen  met andere  organisaties,  zoals  het Ubuntu  huis,  een Groot Stadsdiner in buurthuizen of al dan niet met gasten thuis, na het succes van vorig jaar herhaald. In de bieb zal   een dialoog gehouden worden over kansenongelijkheid, o.a. in  het  onderwijs.  Over  deze  kansenongelijkheid  zullen voorstellen  gedaan worden aan de gemeentepolitiek.  In Nijmegen zal er een viering/mis en een herdenking zijn  bij de steen van het  Titus  Brandsma  Memorial. In Den Haag…
Kijk voor meer info over de activiteiten op die dag: www.overcomingpoverty.com www.atd‑vierdewereld.nl 

 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 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Wereld, 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anders vermeldRedactie: Medewerkers ATD 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Wereld
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DE KRACHT VAN HET SAMEN DOENIn  2020 hielpen  enkele  groepsleden  bij  de  verhuizing  van Elisabeth naar een woning met lift.Ze  woonde  met  begeleiding  nadat  ze  ernstig  ziek geworden  was.  Door  haar  verzamelwoede  kwam  haar woning  te  vol  te  staan.  Daar  ging  de  begeleiding  haar steeds meer op aanspreken. Elisabeth gaf te kennen dat trappen lopen moeilijk werd en dat ze meer zelfstandig wilde wonen. De begeleiding stelde voor alles uit haar huis te halen en op te slaan en confronteerde Elisabeth met á la minuut keuzes maken tussen  wat  ze  wel  en  niet  wilde  bewaren.  Bij  het aanvragen van een ruimere geschikte woning kwam de begeleiding weer op gang, maar oefende te veel druk op haar  uit:  ze  moest  binnen  een  bepaalde  tijd  het  huis hebben opgeruimd anders ging het niet door. Dit ervoer ze als respectloos. Op het moment dat ze de andere woning kreeg hebben enkele  leden  van  de  lokale  groep  haar  geholpen  met inpakken  en  verhuizen,  waarbij  ze  zelf  enkele  keuzes heeft  gemaakt om dingen weg  te doen. Onze houding was: We geloven in jou, we weten dat je het kunt, maar je hebt  wel  hulp  nodig.  Elisabeth  kwam  al  verschillende jaren naar de Vierde Wereld bijeenkomsten. Wij hebben haar  zien  groeien  in  het  opkomen  voor  zichzelf  en stabieler,  evenwichtiger  en  vrolijker  zien  worden,  een vrouw met veel gevoel voor humor. 

Wat wij als moeilijk ervoeren bij het inpakken was waar te beginnen  en  om  de  intimiteit  te  moeten  doorbreken. Bijvoorbeeld  bij  het  inpakken  van  haar  spullen  uit  de slaapkamer. De tijd voor in te pakken was erg kort, omdat de begeleiding de huur te vlug opgezegd had. Wat we ook erg moeilijk vonden was dat de begeleiding, die af en toe een uurtje kwam helpen, voor veel stress zorgde. Wat we geleerd hebben is haar beter  in haar waarde te laten. We hebben haar  zelf  en  haar  geschiedenis  beter leren  kennen  waardoor  we  haar  reacties  van  zich gekwetst voelen beter konden begrijpen. Het vertrouwen opbouwen in de ander heeft een lange weg te gaan.   pagina 5All Together for Dignity  www.atd-vierdewereld.nl

Je moet  alert  blijven om bij  het minst  of  geringste dat vertrouwen niet te beschadigen. Het is heel belangrijk om open en duidelijk met elkaar te communiceren. Ze is nu verhuisd, is blij met de woning en heeft een jaar proeftijd. Ze krijgt nu ambulante begeleiding, een paar uur  in de week,  hulp  in  de  huishouding  en  één  keer  in  de  drie maanden controle van Housing. Dat is de stok achter de deur om haar huis niet weer vol te zetten. De vriendschap tussen  Elisabeth  en  de  leden  van  de  lokale  groep  is gegroeid en ze zijn elkaar tot steun.

Marion BraadDE KRACHT VAN HET SAMEN DOENAl ben je rijk of arm,groot of klein,voor ieder moet er geenarmoede, maar een toekomst zijn.Samen strijden tegen armoede.De regering ziet onsniet staan,maar de armoede zal altijd doorgaan.Waarom komt er geen einde aan?Laten we als Bewegingvan ATD opstaan,om de Armoede te verslaan.We zien veel gezinnen sjouwenen elke maand weer opeen houtje kauwen.En maar denken: Hoe moeten onze kinderen aan hun toekomst bouwen?Dirk van Herwaarde

Lokale Groepen
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JONGEREN VAN DE VIERDE WERELDATD JONGEREN“SAMEN IN BEWEGING TEGEN ARMOEDE”In  het  laatste ATD  blad  stond  een  stukje  over  de ATD Jongeren. Daarin ging het over hoe wij bezig waren met het organiseren van het jongerenkamp 2021. Sindsdien is er  veel  veranderd:  er  is  nu  een  enthousiaste  groep  en onlangs  zijn  er  twee nieuwe  leden bijgekomen die hun eigen ideeën meebrengen. Met de hulp van de illustrator Yaëll Fornasari hebben we een definitief logo. In dit logo komt  naar  voren  waar  wij  als  Jongeren  van  ATD  voor staan: “Samen in beweging tegen armoede”.

Wij hebben voor de uitdaging/challenge tot nu toe 2100 km afgelegd van de 4000 km, lopend, rennend, fietsend of op een  fitnessapparaat. Sommige  jongeren zijn heel fanatiek hiermee en strijden om de meeste afstand af te leggen.  Tot  nu  toe  staat  onze  actieve  jongeren‑begeleidster  Sue  op  nummer  1  met  580  km.  Door  de challenge komen wij als groep dichter bij elkaar en zetten wij  samen  een  sportieve  prestatie  neer. Op  17  oktober willen wij de laatste paar kilometers samen voltooien op 't Zwervel.

Zoals  eerder  geschreven  hadden  wij  een  kamp  ge‑organiseerd op 't Zwervel, met veel sportieve activiteiten. Het thema van het kamp was: teambuilding. 

Het  doel was  dat wij  als  jongeren  elkaar  beter  zouden leren kennen en ontdekken dat we samen sterker staan dan alleen. De  jongeren kookten samen hun maaltijden, deels met zelf geoogste groente uit de eigen moestuin. Dankzij de tuiniers  waren  er  enorm  grote  courgettes,  veel aardappels,  verse  sperziebonen,  peultjes,  wortelen, bessen en nog veel meer...

Overdag  hadden  we  fietstochten  naar  verschillende plekken  rond Wijhe  (zoals: Tante Pluk, de oever van de IJssel bij Loswal, Bökkers Mölle etc…). Door de hoge stand van  de  IJssel  moesten  we  het  programma  een  beetje aanpassen en  improviseren. Tijdens het  fietsen hadden sommigen  klapbanden  en  fietsen  op  hun  rug  (geen namen genoemd…), maar we konden er allemaal hard om lachen.

's  Avonds  waren  er  kampvuur  met  marshmallows, gesprekken,  muziek  en  grappen.  Het  was  meestal  na middernacht voor iedereen in zijn tent of caravan lag.  Het was heel gezellig, alle jongeren konden goed met elkaar opschieten  en  we  zien  elkaar  weer  bij  volgende activiteiten  de  komende  maanden.  Als  ATD  Jongeren hebben wij genoeg ideeën daarvoor!    ATD JongerenTer info, Yaëll Fornasari: https://linktr.ee/YLLU


