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All Together for Dignity

 17 oktober 2021WERELDDAG VAN VERZET TEGEN EXTREME ARMOEDEDe internationale boodschap van ATD Vierde Wereld aangepast voor NederlandDe Covid‑19‑pandemie die de wereld begin 2020 trof, heeft de armoede en de ongelijkheden  vergroot,  in  het bedrijfsleven, maar ook tussen landen en tussen mensen.Het aantal werkzoekenden neemt toe. Het aantal jongeren dat is  ondergedompeld  in  onzekerheid  ook. Wereldwijd  zijn  er eindeloze wachtrijen voor voedseluitdelingen.... Aanvragen voor een uitkering of voor afspraken bij de dokter moeten steeds meer digitaal. Dat heeft  ook  gemaakt  dat  mensen uit kansarme milieus nu zwakker staan.  Je  kan  zeggen  dat  ze digitaal werden uitgesloten door‑dat ze geen computer hadden, of omdat ze geen verbinding konden maken,  omdat  er  geen  elek‑triciteit  was.  Of  omdat  ze  de instructies op het web niet onder de  knie  kregen. We  weten  van scholieren die lange tijd niet naar school konden, maar ook geen les kregen per internet. Tegelijkertijd moest men snel op de crisis reageren, zonder dat mensen in armoede betrokken werden bij de besluitvorming. Het beleid om COVID te weerstaan is in veel landen zonder hen bepaald. Daardoor is de macht van de armsten om te handelen verder  afgenomen.  Dit  noemen  we  “onteigening  van  de handelingsbevoegdheid”. Dit is niet nieuw voor mensen die in armoede leven.Ook in Nederland maken ouders dit mee. Ook los van Corona. Op het gebied van de kinderbescherming en bij het vaststellen van de  'participatiewet' hebben de armsten daar het meeste last van. Ouders worden gewantrouwd.We noemen een paar voorbeelden, van mensen die we kennen: Een dame die onder financiële bewindvoering staat krijgt 40 euro per week  om  van  te  leven. Verbandmiddelen  voor  haar  benen moet ze apart aanvragen en die krijgt ze lang niet altijd. Dan kan ze  niet  naar  buiten  voor  boodschappen.  Ze  voelt  zich  dan gekleineerd. “Het is of je in een gevangenis zit.” Iemand van Jeugdzorg haalde een kind bij de school op om het in een ander pleeggezin te plaatsen. Dat gebeurde tijdens het feest 

voor  de  grote  vakantie  en  zonder  dat  de  ouders  en  de  leraar daarvan wisten. Dit  veroorzaakte grote paniek bij  het  kind, de leraren en bij de ouders!Een meisje, Samantha, moest getest worden voor schoolkeuze. De ouders kregen het resultaat niet te zien. Het meisje kan goed leren,  maar  heeft  wel  wat  meer  tijd  nodig.  De  leraar  gaf Samantha op voor voortgezet bijzonder onderwijs, zonder dit met de ouders te bespreken.Het  is  inderdaad  een  van  de  kanten  van  armoede:  veel beslissingen  die  over  de  armste mensen  gaan, worden  door anderen genomen, vaak zonder dat ze geraadpleegd worden of mee mogen praten. Deze ervaring maken ze al lange tijd mee. Dit maakt hen vaak onzeker en wantrouwig. We  moeten  daarom  samen  kennis  over  dit  soort  situaties verzamelen.  En  samen  zoeken  naar manieren  om  samen  te leven zonder dat er mensen worden uitgesloten. Wereldwijd  werd  op  deze  17de  oktober  afgesproken  dat mensen zich gaan inzetten om deze “handelingsbevoegdheid” erkend te krijgen, ook voor de meest kwetsbare mensen. Deze  17de  oktober  dachten  we  aan  jongeren,  mannen  en vrouwen die in het bijzonder door deze crisis worden getroffen. Aan mensen  zonder  werk  en mensen  die  op  straat  moeten leven.  Dat  wij  hier  samen  waren,  is  ook  een  gebaar  van solidariteit met al deze mensen. “De  wereld  na  Corona”  mag  niet  erger  zijn  dan  “de  wereld ervoor”.   Al leen  samen  kunnen  we  zorgen  voor  een rechtvaardige wereld. Armoede is geen noodlot. Samen kunnen we het bestrijden.
Wij wensen UPrettige 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IN HET LANDWe hebben dit jaar gekozen om bij de lokale activiteiten aanwezig  te  zijn.  Daar  het  houden  van  een  landelijke viering  nog  steeds  vanwege  corona  een  risico  inhield. Helaas gaat ook het plaatsen van een steen in Harderwijk, waarvan vorig jaar sprake was uiteindelijk toch niet door. We  hopen  dat  het  volgend  jaar  wel  mogelijk  is  een landelijke viering te houden. Wel hebben we een gezamenlijke actie op touw gezet die ons  verbindt  en  waar  elke  lokale  groep  of  mensen individueel een steentje of meer aan konden bijdragen. Op diverse plaatsen, zoals in Oss, Nijmegen, Emmen, Den Haag,  Heerlen  en Wijhe  werden  er  solidariteitsstenen geschilderd, stenen van kracht en moed. Stenen met een verhaal, een ervaring, een   wens. Sommigen maakten er een  echt  kunstwerkje  van.  Bijna  te  jammer  om  te verspreiden. Maar  toch, we willen    onze  samenleving het verhaal achter elke steen niet onthouden. Degene die een  steen  vindt,   wordt uitgenodigd  het  verhaal  te lezen op de website: www.atd‑vierdewereld.nl IN  UTRECHTOp 17 oktober werd een programma georganiseerd door de Armoedecoalitie  Utrecht  (waaronder ATD  en Ubuntuhuis),  Sharing Arts  Society  en  de  Centrale b ib l iotheek.     Het     thema  van   deze   dag   was : Kansengelijkheid. Er waren lezingen en workshops voor allerlei leeftijden in de grote bibliotheek; muziek spelen voor  kinderen,  rappen  voor  jongeren,  sprekers  voor volwassenen.  Steeds  stond  centraal  hoe  we  een  leven lang kansen voor ontwikkeling kunnen scheppen, welke achtergrond je ook hebt. In de avond is er op 40 plekken met een groep gegeten en bij velen thuis: het grote 

Stadsdiner, waarvan 2500 pakketten  zijn  uitgedeeld  en verkocht.  Men  kon  met  elkaar  in  gesprek  gaan  over armoede en rijkdom.Tegelijkertijd was er een live uitzending op lokale tv met veel mensen aan het woord die zelf armoede kennen en actief zijn  in de stad. Wethouder Voortman pleitte voor verhoging  van  het  minimumloon  en  de  uitkeringen, anderen legden ook nadruk op het geloven in mensen en hun  mogelijkheden,  en  het  begrenzen  van  extreme rijkdom. De uitzending is terug te kijken op www.rtvutrecht.nl/gemist/ustad (talkshow)IN  NIJMEGENDe viering van 17 oktober had plaats om 11.15 uur bij de Vredesmuur van het Titus Brandsma Memorial met o.a. een gedenksteen met citaat van Joseph Wresinski:“Ons enige wapen is liefde voor de mensheid, hartstocht voor gerechtigheid en vrede.”Marieke Rijpkema  leidde de bijeenkomst. Zij  gaf  in het kort  weer  hoe  de Vierde Wereldbeweging  is  ontstaan: “Een  beweging  waarin  de  mensen  in  armoede  zelf centraal  staan,  en  waar  mensen  uit  alle  lagen  van  de bevolking zich mee verbinden, om samen vriendschap te sluiten en te strijden tegen armoede en voor menselijke waardigheid.”   Ook  droegen  enkele  mensen  de internationale boodschap voor. Met het gedicht van Jozé Kersten en het zingen van de gospel “Oh Freedom” was het  een plechtige  en ontroerende bijeenkomst, met  15 deelnemers.

 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.
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ZIE  DE  MENSZie de mens in mij,zie het goede,zie het liefdevolle,zie het kwetsbare,zie de moed,zie mijn kracht.Zie mijn power,maar zie ook mijn moeheid en mijn verdriet.Geef mij vertrouwen,accepteer mij zoals ik ben en respecteer mij.Ik neem jou ook zo als je bent.Geen verwijten, geen woorden die ik niet ken,laat mij zijn wie ik ben,een mens met niet veel geld, maar wel met veel talent,ook ik ben een mens.Zie mij als mens die redzaam kan zijn,maar ook niet altijd.Zie dat ik een steuntje nodig heb,zodat ik zelfredzaam kan zijn.Zie dat ik je nodig heb,zie dat we elkaar nodig hebben,zodat we samen redzaam zijn.Samenredzaamheid dat zou mooi zijn,niemand alleen maar samen, samen zijn we sterk.Zie ons als mens, zie elkaar als mens,laat mij en anderen in onze waarde,want wij zijn allen mensen.Jozé KerstenIN  DEN  HAAG

We  hadden  flink  reclame  gemaakt  voor  onze  viering  in  het Landelijk Centrum. Om wat  aandacht  te  trekken hadden we buiten  op  de  stoep  een  tafel  neer  gezet  en  posters  eraan 

bevestigd.  Er was soep, koffie en thee voor degene die binnen kwamen lopen, voor een praatje of voor het luisteren naar ons verhaal. De aanwezigen toonden veel interesse in het waarom van deze dag en konden zich vinden in de visie van de Vierde Wereld. De teksten van deze werelddag hadden we als folder uitgeprint, als men wilde konden ze deze   meenemen en later thuis  nog  eens  doorlezen.  Naast  het  schilderen  van  de solidariteitsstenen hadden we ook de film Joseph de Rebel op het programma staan, die met aandacht bekeken werd. Het was een ontspannen middag met goede gesprekken. IN  HEERLENIn de week voor 17 oktober werden in de stad door enkele leden van de groep alternatieve smartlappen gezongen. Een  dag  later  werden  er,  na  een  korte  inleiding  over  de betekenis  van  de Werelddag  van  verzet  tegen  extreme armoede  en  de  visie  van  de Vierde Wereld,  samen  met  5 geïnteresseerden en de groep stenen geschilderd en verhalen geschreven.  Er  werden  die  middag  ongeveer  30  stenen geschilderd. Deze zijn vanaf 17 oktober verspreid in Heerlen en omstreken.

De belangrijkste activiteit was het theaterstuk Zie de Mens” van  de Joseph Wresinski Cultuur  stichting. Deze  legt voelbaar de kern en de pijn bloot van armoede. Thema's die op indringende, soms ongeloof oproepende, met humor of verstillende wijze voorbij kwamen, waren de participatiewet, de uithuisplaatsing van  kinderen  of  zelfs  van  het  hele  gezin,  discriminatie,  het opleggen van het zelfredzaam maken van mensen  ten koste van…?  De  vraag  of  we  niet  beter  kunnen  kiezen  voor  een samenleving waar samenredzaamheid de norm is drong zich op. De voorstelling is een absolute must, met hun spel laten ze zien dat cultuur een wapen is tegen armoede. En zoals Mandela zei:  “Armoede  vraagt  geen  daad  van  Liefdadigheid  maar  van Rechtvaardigheid”.Kijk voor hun agenda op: www.josephwresinskicultuur.nl/aanmeldenZoekt u nog een kado voor de Kerst?Er zijn verschillende boeken in de aanbieding!Kijk dan eens op:www.atd‑vierdewereld.nl/winkel
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ONTMOETING MET JETTA KLIJNSMAOP 'T ZWERVELJetta Klijnsma, Commissaris van de Koning in Drenthe, bracht maandag 11 oktober 2021 een bezoek aan 't Zwervel in Wijhe, het ontmoetingscentrum van de Beweging ATD Vierde Wereld Nederland. Zij  was  tijdens  een  eerdere  bijeenkomst  in  Coevorden uitgenodigd  door  Henk Meijer,  die  al  tientallen  jaren  vanuit Drenthe bij ATD actief is.De  bijeenkomst  werd  geleid  door  Nico  van  Jaarsveld, medestander van ATD Vierde Wereld, die zich inzet om samen met de mensen, die  in de kluwen van armoede verstrikt  zijn geraakt, op te komen voor hun rechten.

Jetta  werd  ontvangen  door  19  personen  uit  het  hele  land, waarvan  bijna  de  helft  met  eigen  ervaring  van  (generatie‑)armoede.  Deze  groep  had  de  bijeenkomst  in  de  ochtend samen voorbereid.Jetta Klijnsma is ook ambassadeur van de Alliantie van Kracht (tegen  armoede,  actief  in  Drenthe  en  Groningen).  Zij  zei daarover: “Armoede is niet iets van een kleine groep, maar alle burgers  hebben met  armoede  te  maken. We  kunnen  elkaar allemaal helpen. Door mijn moeilijke benen kreeg ik veel hulp van  anderen.  Mensen  willen  graag  helpen.  Als  volwassene ontdekte ik dat er ook mensen andere mensen buiten sluiten van  de  normale  dingen  in  de  samenleving.  Alle  ministers moeten  snappen  dat  ze  iedereen  mee  moeten  laten  doen. Kinderen mogen  helemaal  niet  in  armoede opgroeien.”  “We moeten zorgen dat mensen met een hart in de regering zitten”.Jetta Klijnsma begreep al snel hoe belangrijk een plek is waar je je welkom voelt en waar je even rust en vrijheid kan voelen in plaats van de schaamte en stress van armoede. Ze hoorde ook dat mensen in armoede zelf veel anderen helpen en goed zien wanneer en welke menselijke steun nodig is. Door instanties of bevoorrechte burgers wordt die bijdrage aan de samenleving nog veel te weinig gezien.Annie van den Bosch sprak over het proces van samen een boek maken over het recht op gezinsleven en de langdurige gevolgen van uithuisplaatsing van kinderen door armoede. “Het is geen uitweg uit de armoede, het brengt mensen juiste dieper in de armoede”.  Jetta  gaf  aan  dat  ze  op  andere  plekken  ook  zal 

spreken  over  het  belang  van  luisteren  naar  de  ouders  in  de jeugdzorg.Gerard  de  Jong  vertelde  over  zijn  duoschap  met  Nico  van Jaarsveld.  Zij  zetten  zich  vanuit  uiteenlopende  levens‑ervaringen in voor mensen van de Vierde Wereld, die vast zijn gelopen  in  de  hulpverlening  van  professionele  instanties  en overheid. Gerard uitte zijn bezorgdheid en onmacht over het gebrek  aan  toekomstperspectief  bij  de  jongeren  die  hij tegenkomt.Gerard  Sangers  bood  zijn  boek  aan  “Met  dank,  door  mijn overheid, bij de voedselbank” en hield een pleidooi voor een nieuwe  Participatiewet.  Jetta  Klijnsma  gaf  aan  dat  ze  niet zoveel  van  mening  verschillen:  “Als  nou  blijkt  dat  die Participatiewet op onderdelen of  in zijn geheel, niet het doel bereikt waarvoor die bedacht  is, dan moet  je hem tegen het licht houden”.

Mevrouw Klijnsma kreeg ook een informatiemap over ATD en een  internationaal boek van ATD met  foto's en  teksten  rond opgroeien  in armoede. Het bezoek werd afgesloten met een blik  in  de  huiskamer  van  de  logeerboerderij  en  het  luisteren naar een  live gezongen  lied “Vuile was”, dat  jaren geleden al samen is gemaakt. Jetta Klijnsma vond 't Zwervel een prachtige plek en heeft onze gedeelde menselijkheid zeker gevoeld! Annelies Neutel
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Een nieuw boek in de maak:HET RECHT OM ALS GEZIN TE MOGEN LEVEN.Schrijnende armoede en uithuisplaatsing van kinderen.In  2016  hebben we  besloten  een  boek  te  schrijven  over  het thema  Recht  op  gezinsleven. Waarom? Omdat  toen  een ouderpaar een brief heeft geschreven naar twee parlements‑leden, de Kinderombudsman, naar de Nationale Raad voor de Kinderbescherming  en  de  betrokken  rechtbank  en  gezins‑voogdij instelling. Volontairs van ATD Vierde Wereld zijn daarbij betrokken  geraakt,  omdat  het  ging  over  schendingen  van mensenrechten en kinderrechten en dan moet je juridisch goed kunnen omschrijven hoe het zit.Het werd een heel project. Want we besloten toen om ook anderen van de Vierde Wereld erbij  te  betrekken,  die  ook  met  uithuisplaatsing  te  maken hebben of hebben gehad. Zo  hebben  12  mensen  de  moed  gehad  te  praten  over  hun ervaringen met de Kinderbescherming en uithuisplaatsingen. Over  hun  immense  verdriet  en  over  hoe  over  hen  heen  is gewalst. Over wat ze van de hulpverlening hadden verwacht en hun  voorstellen  tot  ondersteuning  en  recht  doen.  Die gesprekken zijn in het boek opgenomen. Ook  de  groepen  In  Drenthe  en  Heerlen  hebben  er  aan mee gewerkt. Het accent ligt op de noodzaak om de ouders te raadplegen. Jeugdhulpverleners  leren  dat  niet.   Die  leren  vooral controlevragen te stellen. En de wet kijkt vooral naar Kinder‑mishandeling, verwaarlozing en slechte zorg voor gezondheid van de kinderen. De link naar structurele armoede wordt niet gelegd. Maar het zijn vaak juist de ouders die om hulp vragen, vooral om hun kinderen een betere  toekomst  te kunnen geven,  zonder armoede, zonder de stress en angst die de kinderbescherming vaak betekent. We  wilden  laten  zien  hoe  de  mensen  de  uithuisplaatsingen beleefd  hebben,  de  ingrepen  van  de  jeugdzorgers  en  de kinderrechters. Ook wilden we de ideeën van de Vierde Wereld bekend  maken  en  welke  voorstellen  wij  hebben  voor veranderingen.Dit  is  vooral:  dat  de  ouders  ook  worden  betrokken  bij  het bedenken van oplossingen om armoede te laten stoppen, dat de opvoedhulp aansluit bij de behoeften van de ouders en hun kinderen, zodat het gezin in tact kan blijven. We  hebben  ook  onderzocht  of  de  veranderingen  in  de jeugdzorg  en  het  armoedebeleid  de  situatie  van  de  armsten verbetert. Zo ontdekten we bijvoorbeeld dat er wel in de Jeugdwet staat dat  de  kinderen  individueel  hun mening mogen  laten  horen

(kinderen  vanaf  12  jaar),  maar  er  staat  niet  duidelijk  in  dat ouders geraadpleegd moeten worden. Er  staat alleen  in, dat ouders in verweer mogen komen als ze het met de eis van de kinderbescherming niet eens zijn. Het gezamenlijk opkomen voor de belangen van de gezinnen om hun kinderen thuis  te kunnen opvoeden is niet in de wet opgenomen.     Er is weer een nieuwe Jeugdwet in de maak, maar daar staat ook niet  in  dat  gezinnen  eerst  geholpen  moeten  worden  uit  de armoede te komen. En daar gaat niet alleen het Rijk over, maar daar gaan ook de Gemeenten  over. Want  die  zijn  verantwoordelijk  voor  het Armoedebeleid en de Jeugdzorg. Dus dat is heel ingewikkeld gemaakt. Het  boek  sluit  af  met  de  eis  dat  kinderen  alleen  tijdelijk geplaatst  mogen  worden  als  het  echt  nodig  is  voor  hun veiligheid,  en  dat  de  ouders  voldoende  middelen  en  hulp moeten krijgen om hun kinderen zelf groot te brengen, dat de relatie tussen ouders en kinderen in tact moet blijven als zij dat willen en dat ze een goede toekomst kunnen opbouwen. Ons Ontmoetingscentrum 't Zwervel speelt hier een belangrijke rol.  Zo  houden  we  dialoogdagen  om  over  dit  onderwerp  te praten. De problemen en voorstellen die deelnemers hebben besproken,  hebben  een  belangrijke  plaats  in  het  boek gekregen.  Annie van Den Bosch
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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. 

SAMEN  LOPEN  TEGEN  ARMOEDEDaar we onze eerste challenge van 4000 km al veel eerder voltooid hadden dan verwacht,  zochten we naar een nieuwe uitdaging voor  17 oktober. Op de foto  hieronder  zie  je  de  ATD  Jongeren  die  op  17 oktober naar 't Zwervel waren gekomen om als team een marathon te lopen (42195m), in solidariteit met alle mensen die tegen armoede strijden. “Ook op ons kun  je  rekenen!”, stond op het kleurrijke spandoek waarmee we werden verwelkomd na onze wande‑ling. 

Met ATD‑mensen van alle generaties hebben we daarna samen gegeten en ervaringen uitgewisseld. Het was heel leuk elkaar  (weer)  te ontmoeten. Spannend voor ons  is een van onze volgende activiteiten, waar we jongeren van ATD uit Europa  zullen ontvangen   op  't Zwervel, begin maart  2022.  Daarnaast  hebben  we  als  ATD  Jongeren allerlei  ideeën  voor  volgende  activiteiten,  dus  houd  de agenda in de gaten! Nieuwe jongeren zijn natuurlijk van harte welkom om mee te komen doen!

IN  MEMORIAMGerrie HofstedeWe  zijn  heel  verdrietig  dat  Gerrie  Hofstede  op  17 oktober jongstleden onverwacht is overleden. Ze is 57  jaar geworden. We hebben haar gekend als een lieve vrouw, die graag op 't Zwervel kwam. Als jong gezin op vakantie, en later ook op de ontmoetings‑dagen. Vaak samen met Freddie, haar jongste zoon. De laatste jaren hebben we haar ook leren kennen als een  strijdbare moeder met  een  groot  gevoel  voor rechtvaardigheid  en  creativiteit. Ook  zij  heeft  aan het  boek  meegewerkt,  daardoor  leerden  we  haar beter  kennen  en  zijn  we  nog meer  van  haar  gaan houden.  Zij  heeft  een  plaats  in  de  Beweging ATD Vierde Wereld ingenomen die niet meer uit te wissen is. We wensen haar kinderen veel sterkte toe.

 


