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All Together for Dignity

 SAMEN AAN DE SLAG!Half januari 2022 lees ik in Trouw het zoveelste artikel over armoedebeleid.  Eerder  al  werd  veel  geschreven  over  de affaire  kinderopvangtoeslag,  de  uithuisplaatsing  van kinderen  in dat kader en de heftige terugvorderingen van bijstand op grond van extreem streng fraudebeleid. De aanstelling van een minister voor armoede‑bestrijding geeft aan dat ook in Den Haag is doorgedrongen dat het niet de goede kant op gaat op dit gebied. Het biedt veel mensen die met aanpak van armoede bezig zijn, hoop op een meer fundamentele verandering. “Een compleet andere visie op armoedebestrijding  is  cruciaal.  Al  die  gedrochten  van regelingen zorgen enkel voor ellende en zijn ook nog eens heel duur.” (wethouder Grauss in Rotterdam)“Acute noodhulp lost armoede niet op. Dit is hét moment om een slag dieper te gaan.” (wethouder Richters in Eindhoven)De internationale beweging ATD Vierde Wereld pleit sinds haar oprichting al voor een structurele aanpak van armoede en uitsluiting op basis van mensenrechten. De noodhulp en individuele  kansen  bieden  tijdelijke  of  persoonlijke verlichting  van  de  situatie,  maar  heffen  de  armoede  van grote groepen mensen niet op. De uitsluiting van mensen die hierbij geen aansluiting vinden, wordt zelfs alleen maar groter. Bij  onze Vlaamse  zuiderburen  is  al  veel  langer  ervaring opgedaan  in  het  samenwerken  met  vele    “verenigingen waar mensen  in  armoede het woord nemen”  (57  erkende groepen)  en  het  mét  hen  opstellen  van  een  armoede‑actieplan. Toch zegt Lieven de Pril, al 20 jaar actief:“Telkens brengen mensen in een armoedesituatie hun verhaal. Ze  stellen  zich  kwetsbaar  op,  geven  signalen  en  doen voorstellen om de problemen aan te pakken. Er klinkt applaus op alle banken, maar uiteindelijk wordt er niets mee gedaan.”  Het is de hoogste tijd woorden in daden om te gaan zetten, de structuur van onze samenleving echt te veranderen. Een structuur waardoor  iedereen  kansen  krijgt  om  zichzelf  te ontwikkelen  en  een  bijdrage  te  kunnen  bieden  aan  de samenleving. Het gaat dan om voorwaarden  te  scheppen voor  mensen  die  een  minder  gunstige  uitgangspositie hebben, in plaats van extra eisen aan hen te stellen en hen verwijten te maken als zij daaraan niet voldoen. 

Lieven trekt al 20 jaar op met Caro Bridts, die zelf armoede meemaakte.  Ze  hebben  net  hun  boek  uitgebracht:  “De kansendans – woede over armoede”. Voor één van die daden zijn ze een petitie gestart: “Ons voorstel is eenvoudig: schuif een deel van de kinderbijslag van gezinnen die het minder nodig hebben naar gezinnen die in armoede  leven. Toen  Canada  dit  deed,  halveerde  de kinderarmoede  daar. We  willen  die  eis  tegen  de  volgende verkiezingen op de politieke agenda krijgen.” Ook onze armoedeminister Carola Schouten wil de armoede onder kinderen halveren de komende 4 jaar. Onderdelen van het regeerakkoord stemmen voorzichtig optimistisch, maar gaan vaak niet ver genoeg. De  Landelijke  Cliëntenraad  heeft  een  breed  gedragen manifest  gelanceerd  voor  een  échte  bijstand,  die bestaanszekerheid  biedt.  Naast  een  hoger  inkomen betekent dat meer mogelijkheden voor scholing, op waarde schatten  van mantelzorg  en  vrijwilligerswerk,  versterking van de rechtspositie en een sociaal mensbeeld. Een structureel  laag inkomen heeft een negatief effect op veel  andere  levensgebieden,  ook  innerlijk‑psychologisch. Ieder  mens  heeft  toekomstperspectief  nodig  en  zeker kinderen en jongeren.“Of het nu om kinderbijslag, onderwijs, wonen of uitkeringen gaat,  in feite komt het altijd op hetzelfde neer: herverdelen. Voor  sommigen  is  dat  een  vies  woord.  Nochtans  betekent herverdelen  niet  inleveren.  Herverdelen  is  investeren, bijvoorbeeld in de toekomst van kinderen. Dat bespaart je op lange termijn veel miserie.” (sociaal.net, 13 jan 2022) Nieuw  kabinet  en  nieuwe  gemeenteraden:  aan  de  slag, samen mét mensen die direct betrokkenen zijn!

                      Annelies Neutel,           Nationaal Team
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NIEUWE ALGEMENE AFVAARDIGINGATD VIERDE WERELD

De Algemene AfvaardigingIn  juni 2021  is een nieuw  team benoemd dat de opdracht heeft  de  Internationale  Beweging ATD Vierde Wereld  te leiden. Vanaf  oktober  2021  hebben  Chantal  Consolini Thiébaud, Martin Kalisa en Bruno Dabout die taak voor 4 jaar op zich genomen. Deze benoeming  is het resultaat van een goede voorbereiding sinds januari 2020. Bruno Dabout was ook  mede  verantwoordelijke  in  het    vorige  team.  Het voorbereidingsproces  duurde  zo  lang,  omdat  700  actieve leden  uit  31  landen  hun  bijdragen  en  wensen  hebben geformuleerd. Vervolgens is er een commissie gevormd van 23 leden uit 8 landen. Deze heeft die bijdragen geanalyseerd. De  belangrijkste  verwachtingen  van  de  armsten  en  de uitdagingen van de Beweging voor de wereld werden hier verzameld. Van  hieruit werd  de  opdracht  voor  de  nieuwe Algemene Afvaardiging geformuleerd. In september 2021 is het  verslag  aan  hen  overhandigd.  In  oktober  is  het  oude team feestelijk per wereldwijde ZOOM afgetreden en het nieuwe team verwelkomd. 
Annie van den Bosch,           Nationaal Team

 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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CentrumRegentesseplein 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‑ 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Den 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87denhaag@atd‑vierdewereld.nlOntmoetingscentrum 't ZwervelRaalterweg 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‑ 8131 SB Wijhe (Ov.)0570 52 19 99tzwervel.wijhe@atd‑vierdewereld.nl
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ATD 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Wereld

ATDVIERDE WERELD

ATD VIERDE WERELD NEDERLAND50 JAAROp 14 november 1971 hebben 8 personen op initiatief van Joseph Wresinski en Alwine de Vos van Steenwijk ATD Vierde Wereld  Nederland  opgericht. Op  23  mei  1972  kreeg ATD Vierde Wereld  de  stichtingsvorm,  dit  jaar  dus  50  jaar geleden. Een mooie gelegenheid om bij het verleden, heden en de toekomst van de beweging stil te staan. Wat zijn onze wortels, waar komen we vandaan, waar gaan we naar toe, waar  bouwen  we  op  voort! We  zullen  in  de  komende maanden  beslissen  hoe  we  dit  jubileum  gaan  vieren  en herdenken. Meer in het juni nummer. 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DIT IS WAT WE NODIG HEBBEN.Festival van leren. De kunst van het creëren van gemeen‑schapszin.Afgelopen zomer werden verschillende probleem wijken in Parla, in Spanje getransformeerd. Parla is een stad van 150.000 inwoners net ten zuiden van Madrid. De meeste mensen spreken slecht over deze buurten De pers schrijft over deze buurten als stedelijke horror of hel op aarde.Twee  weken  lang  verzamelden  honderden  meisjes, jongens, tieners en ouders zich uit alle hoeken op publieke pleinen  om  mee  te  doen  aan  het  'Festival  van  leren'. Enthousiaste  volontairs  organiseerden  workshops  die een  opzwepende  sfeer  van  licht,  kleur  en  kunst  in  de straten  brachten.  Onervaren  en  gespannen  handen schilderden met kwasten, sommigen voor het eerst. Met veel  nieuwsgierigheid  werd  door  kinderen  en  volwas‑senen muziek  gemaakt  en  werden  nieuwe  ambachten geleerd. Op de gezichten van jong en oud verscheen een lach.  Grote  zeepbellen  maakten  de  warme  zomer‑avonden tot een feest. "Dit is wat we nodig hebben" zei een buurtbewoner over het milieu vriendelijke festival. "Het is zo belangrijk voor de kinderen om nieuwe dingen te leren." Anderen  waren  blij  om  te  ontdekken  hoe  op  ver‑schillende, aangepaste manieren je iets kon leren.

“Nog nooit hadden ze zoiets moois meegemaakt.”Op  de meeste  dagen  voelden  deze mensen  zich  in  de steek gelaten. "Niemand komt naar onze buurt."  Iemand die meedeed aan het festival zei: "Wat wij echt voelen is dat  iedereen  ons  vergeten  is". Ongeveer  20  gezinnen  in deze buurt zitten al drie weken zonder stroom. Niemand heeft hen verteld wat er mis is, of wanneer het probleem verholpen wordt. Twee  weken  van  vrede  in  deze  probleemwijken.  Op andere tijden van het jaar zijn deze straten vol conflicten. Sommige families laten hun kinderen niet buiten spelen vanwege deze moeilijkheden.

In de weken van het festival was er geen enkel conflict, geen  gevecht,  geen  geweld,  zelfs  geen  uiting  van beledigingen.  In  plaats  daarvan  speelden  kinderen buiten. Volwassenen     waren verheugd  hoe  hun  kinderen plezier    hadden. Waar  ge‑bouwen  koele  schaduwen brachten  was  er  muziek. Boetseer‑  en  borduurwork‑shops  gemengd  met  het vertellen  van  verhalen  en schilderen. Boven alles gaven deze  twee  vredevolle  weken de  bewoners  van  deze  buur‑ten  de  mogelijkheid  om  ge‑meenschapszin op te bouwen. Ook  de  15  volontairs  die  de workshops  organiseerden waren  verrast  over  hoeveel mensen  er  naar  het  festival kwamen. Ze hadden zoveel burenhulp niet verwacht en ook niet het enthousiasme en de goede manieren van de kinderen. Het was duidelijk dat deze mensen een beter leven  wilden.  Steeds  weer  werd  gevraagd:  "Wanneer komen jullie terug?"Met spijt antwoorden de volontairs: "We zouden willen dat we het hele jaar hier konden zijn."“Ondanks jaren van inspanning zijn er geen gemakkelijke antwoorden.”Natuurlijk is de armoede en het isolement die hun leven beheersen voor de meeste bewoners niet verdwenen. Het is  niet  gemakkelijk  voor  een  worstelende  en  vergeten gemeenschap van de ene op de andere dag stabiliteit en harmonie te realiseren. Wat de meeste mensen niet zien, is  dat  de  meerderheid  van  deze  bewoners  van  deze buurten keihard werkt voor een beter leven. ATD Vierde Wereld Spanje is vastbesloten om deze mensen in Parla te ondersteunen, waar ze maar kan.In  september  is  er  een  straatbibliotheek  gestart  als poging  om  de  gemeenschapszin  op  te  bouwen  en  het isolement en armoede tegen te gaan. Net als bij de andere straatbibliotheken  in  de  wereld  zal  dit  initiatief  zich  in samenwerking  met  de  bewoners  van  deze  buurten ontwikkelen.Zoals het festival liet zien: De mensen zijn enthousiast en willen een beter leven. Ze hebben gewoon de kans nodig.uit  de  nieuwsbrief  van  dec.  2021:  ATD  Fourth World International

Internationaal Nieuws
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IK HEB NIKS TE KLAGEN. Afgelopen  zomer  nodigden  we Gerard  Sangers  uit  om mee  te  doen  met  de  eerste  meerdaagse  groeps‑ontmoeting  in  een  nieuwe  vorm:  de Vierde Wereld Dialoogdagen.  Geïnspireerd  op  een  mix  van  de “Volksuniversiteit”,  zoals  ATD  die  in  diverse  landen  al jarenlang organiseert en de ontspanning en vrije ruimte die een plek als 't Zwervel kan bieden.
\

We vroegen Gerard vanwege zijn boek over de bijstand: “Met dank, door Mijn Overheid bij de Voedselbank”. Gerard is verontwaardigd over wat hij sinds zijn werkloos worden meemaakt, hij noemt het 'te gek voor woorden' en roept anderen op: 'niet normaal gaan vinden wat niet normaal is'. Na thuiskomst schreef Gerard aan een andere deelnemer:“Ik vond het ook heel bijzonder in Wijhe. Ik had totaal geen idee wat ik moest verwachten. Mijn boek gaat over wat  IK heb meegemaakt………….het was  voor  mij  confronterend  wat  ANDEREN  meemaken. Ondanks  al  mijn  “ellende”  mag  ik  helemaal  niet klagen……….het kan allemaal nog veel slechter. Wat bij mij veel indruk gemaakt heeft is de kracht van mensen, mensen die ondanks ziekte, handicap, het verkeerde nestje, pech in het leven TOCH de energie vinden om door te gaan, TOCH anderen een helpende hand bieden, TOCH kunnen lachen.”Hij schreef hierover onderstaand verhaal, waaruit we de meer  persoonsgebonden  beschrijvingen  hebben weggelaten:Een  boerderij  in Wijhe. Wijhe  is  voor mij  bijna  250  km rijden.  Boerderij  't  Zwervel.  Een  prachtige  plek,  wijds uitzicht  over  de  landerijen,  grote  huiskamer,  diverse slaapkamers,  ontmoetingscentrum,  grote  moderne keuken, schuren, moestuin, ja, ja, zelfs een bos valt onder het beheer. 

Mijn  eerste  gedachte  bij  aankomst  was:  “Wat  een g e w e l d i g e   p l e k ” … ” p r a c h t i g ” … ” w a t   g o e d onderhouden”…”dit  is een vermogen waard”… maar ook, “dit  kost  een  vermogen  om  te  onderhouden.”  De s laapvert rekken   z i jn   eenvoudig ,   maar   keur ig onderhouden,  douche,  toilet,  ik  sliep  op  de  bovenste etage. Met dit verhaal schrijven ben ik net één dag weer thuis. Terug in mijn eigen bubbel. Terug in mijn eigen omgeving. Terug  in  mijn  eigen  gewoonten.  Terug  in  mijn  eigen wereld. Ik heb een andere wereld mogen ervaren, ik heb mensen ontmoet met een gouden hart, ik heb verhalen gehoord waarbij mijn verhalenboeken in het niet vallen. Ik heb de pijn van het leven gezien, ik heb mogen delen, ik heb een nieuwe wereld ontdekt. De Vierde Wereld.

Verhalen, verhalen, verhalen… we waren met een clubje van  15  personen.  De  meeste  onder  hen  met  indruk‑wekkende  levenservaringen.  Die  werden  niet  alleen gedeeld in de gezamenlijke ochtenduitwisselingen, maar ook juist in de (rook)pauzes, de vrije tijd in de voortent van de caravan, tijdens de maaltijden.Zo ontmoette ik mijn naamgenoot Gerard. Ik vroeg hem de laatste dag; “Hoeveel levens heb jij geleefd?” Op zijn 12e gaan werken, op zijn  13e het huis uit,  van  rijk naar spookburger  zonder  adres,  van  echtgenoot  naar weduwnaar,    van  een  80‑urige  werkweek  naar  onder‑steuner voor gezinnen in de problemen, van een stoere bink, naar een man met lichamelijke beperkingen. Al 40 jaar is hij actief bij ATD Vierde Wereld, is hij een luisterend oor voor de één en de grote mond voor de ander. Deze man kan boeken schrijven.Ik  ontmoette  anderen die  open waren over  hoe  ze  het voor de kiezen kregen in het leven; in een tehuis wonen, misbruik, scheidingen, kinderen en ouders die extra zorg nodig hebben, slechtziend raken, chronische ziekte, een opname in de psychiatrie. www.twitter.com/atd_nederland
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Maar vooral hoorde ik ook hun veerkracht; de inzet voor anderen,  elkaar  ondersteunen,  mooie  gedichten schrijven,  samen  zingen,  actief  zijn  met  de Vierde Wereldbeweging.

Er waren óók mensen  zonder  een  verleden van armoede, mensen waar het wiegje wél op de juiste plek heeft gestaan, de niet ervaringsdeskundigen………maar allen met een goed hart.  Zoals  velen  zitten  zij  ook  in  de  wereld  van  de onwetenden,  zij  zullen  nooit  voelen  hoe  het  voelt,  maar zoeken wél verbinding, geven wél die helpende hand, wél dat luisterend oor, geen medelijden, maar medeleven. In onze slot bijeenkomst mocht ik ook een woordje doen. Ik zei ook tegen de gasten die er waren van Sterk uit Armoede: “We  hebben  gesproken  over  hoogopgeleiden  en  laag opgele iden,   we  hebben  gesproken  over   IQ  en   EQ (verstandelijke  en  emotionele  intelligentie),  we  hebben gesproken over de systeemwereld en de leefwereld, we hebben gesproken over theorie en praktijk… In mijn leefwereld heb ik contacten  met  raadsleden,  hoger  en  lager  geplaatste ambtenaren, tot en met een gesprek met de minister. Deze drie dagen heb ik een hoger IQ en EQ, een hoger opleidingsniveau ervaren,  dan  de  ontmoette    Hbo'ers,  professoren  en  alle theoretisch opgeleiden bij elkaar.”De vraag is; “Hoe maken we als ervaringsdeskundigen in de systeemwereld verbinding met de rijkeren? De wereld van de onwetenden. De wereld van het geld. De wereld van de‑ver‑van‑mijn‑bed‑show.”  Misschien  moeten  we  terug  naar  de oorsprong van de oprichter Joseph Wresinski. Doordat hij verbinding  wist  te  maken  met  de  rijkeren  is  er  een wereldwijde  organisatie  ontstaan. Zonder  geld  kom  je  er niet in onze maatschappij. Daarbij heb ik de overtuiging dat de  rijkeren  best  bereidt  zijn  hun  (niet  alleen  financiële) bijdrage  te  leveren  aan  een  betere  wereld.  In  december kreeg ik een toepasselijke wenskaart van ATD met een citaat van Wresinski:

“De  leefwereld  van  de  arme  en  die  van  de  rijke  zijn voorbestemd om elkaar te ontmoeten. Uit deze ontmoeting zal een nieuwe samenleving ontstaan, die we nog niet kennen.”

Gerard Sangers~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~BEDANKT RIENLiever  vertrok  hij  met  stille  trom.  Toch  willen  wij  Rien Veldkamp via deze weg hartelijk bedanken voor zijn jaren (8 jaar) als vrijwilliger bij ATD Vierde Wereld. Zijn werk  in de (moes)tuin en zijn positieve inzet waarderen wij enorm. Rien bedankt! We gaan je zeker missen!
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KLUSWEEKEND WIJHE,MET DE ATD JONGERENEind  november  zijn  we  met  meerdere  vrijwilligers  bij elkaar gekomen op 't Zwervel om verschillende klussen te doen.  Het  grootste  project  was  het  uitruimen  en schoonmaken  van  de  zolder,  noodzakelijk  vanwege  de brandveiligheid. De jongeren van ATD waren de zaterdag druk  bezig met  het  leegtrekken  van  de  zolder. Allerlei soorten  voorwerpen  kwamen  voorbij:  kinderwagens, stoelen en planken. Sue stond beneden klaar om alles op te  vangen.  Eenmaal  leeg  kon  de  zolder  worden gestofzuigd. Vooral Paul en Armando waagden zich diep in het stof, met een mooi resultaat tot gevolg.

Zaterdagavond hebben de jongeren vergaderd met het Nationaal Team  (vertegenwoordigd  door  Gerard  en Marion).  In  deze  vergadering  kwamen  er  meerdere onderwerpen aan bod, waaronder de evaluatie van het zomerkamp en de toekomstplannen van de jongeren. Naar  voren  kwam  dat  de  jongeren  elkaar  in  de  zomer (beter) hebben leren kennen en dat we voor een volgend kamp  meer  nieuwe  jongeren  willen  werven.  Goede (online)  communicatie  is  daarvoor  nodig,  met  onder andere  een  website  en  een  Facebook  pagina  van  de Jongeren van ATD. Genoeg werk om te doen dus, maar gelukkig  hebben  we  een  team  van  jongeren  met  heel diverse kwaliteiten, waaronder digitale skills! Naast het zomerkamp hebben we gesproken over een eigen ruimte voor de jongeren om bijeen te komen.

Van  het  Nationaal  Team  hebben  we  het  vertrouwen gekregen om het voorhuis van de boerderij daarvoor te mogen gebruiken. Het  is voor ons fijn en belangrijk om een eigen plek te hebben, waar we dan regelmatig bijeen kunnen komen om bij te praten en samen activiteiten te organiseren.   Marion verwoordde het zo: “Het vertrouwen in  jullie  is er,  jullie hebben het een en ander  laten zien.  Ik vond het fijn jullie dit weekend te ontmoeten en met jullie te spreken.  Ik  zie  dat  jullie  kwaliteiten  hebben,  waarvan  ik hoop  dat  jullie  die  willen  inzetten  voor  de  jongeren‑beweging. We willen jullie graag de ruimte geven die jullie nodig hebben. En we horen graag wat jullie nodig hebben, welke ondersteuning jullie van ons vragen.” Dank aan het Nationaal Team voor deze letterlijke en figuurlijke ruimte voor de jongeren! We gaan er iets moois van maken.Tenslotte  hebben  we  het  gehad  over  de  plannen  voor 2022,  onder  andere  de  internationale  jongerenbijeen‑komst  in  Parijs  in  de  zomer,  de  voorbereidende bijeenkomst in maart op 't Zwervel. Ook hebben we het gehad  over  andere  activiteiten  waarbij  de  jongeren kunnen   worden   betrokken   a ls   dee lnemers   of organisators.Ons hoofddoel is nu het smeden van een team waarmee we  leuke  activiteiten  organiseren  en  zo  ook  nieuwe jongeren  aantrekken.  Dit  streven  blijkt  ook  uit  de woorden  van Armando,  één  van de  teamleden:  “Ik  ben betrokken geraakt door de verhalen van Gerard. En ik ben blij dat ik deze bijzondere plek mocht ontdekken, ik ben er inmiddels  aan  gehecht  geraakt.  Het  is  een  plek  waar mensen  bij  elkaar  kunnen  komen  en  zich  thuis  kunnen voelen en mogen zijn wie ze zijn. Het is een goed initiatief. Het heeft potentie van groei. De dingen moeten op de juiste plek staan om stappen vooruit te kunnen maken.”
      Odilia en Armando
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IN MEMORIAMPetronella Wagenar‑StuiverZij  overleed op  9  januari  2022  in  het  ziekenhuis  in Almelo, nog maar 52 jaar jong 

Petronella was al vroeg betrokken bij ATD Vierde Wereld. Eerst  door  haar  ouders  die  met  hun  hele  gezin  op  't Zwervel op vakantie kwamen. Waar ze ons leerden hoe belangrijk het was om als gezin te kunnen samenleven. Later nam ze deel  aan  internationale bijeenkomsten  in Heerlen,  België,  Frankrijk  en Warschau  in  Polen.  In 2008/2009 werkte ze met haar vader en zussen mee aan de  foto  expositie  de  'Doordouwers'.  Ze  kwam  naar klusdagen,  dialoogbijeenkomsten  en  ontmoetings‑dagen op 't Zwervel, het was haar tweede thuis.Petronella  was  een  vrouw  met  een  goed  hart,  ze  was attent met  oog  voor  anderen. Ondanks  dat  Petronella geen gemakkelijke leven had, was ze meestal opgewekt en vrolijk en had ze een plezierig gevoel voor humor. Ze was behulpzaam en betrokken. Ze had een directe manier van communiceren, met weinig woorden, meteen tot de essentie komend. Achter haar stoere voorkomen school een  grote  gevoeligheid  en  kwetsbaarheid. Wij  danken Petronella voor wie zij was, voor wat wij van haar geleerd hebben,  voor  het  samen  lachen  en  het  samen  huilen. Door  haar  persoonlijkheid  hebben  anderen  toegang gekregen  tot  hun  gevoel  en  hart  en  zij  heeft  de menselijkheid in de ander naar boven gehaald. We zullen haar erg missen.Wij wensen haar familie veel sterkte toe

Christian Januth Overleed op 7 januari 2022 op 69 jarige leeftijdIn een artikel gepubliceerd in de Vierde Wereld Review deelde Christian  Januth  zijn werk:  "Dat  het  onzichtbare zichtbaar wordt". Dit is onze manier om hulde te brengen aan hem en om onze dankbaarheid en vriendschap aan Colette en haar kinderen uit te drukken. "Tot op heden heb ik zestig portretten (acryl op karton) van mensen gemaakt, die ik één uur of al tien jaar ken... Ze hebben me allemaal veranderd en op mijn manier heb ik ze ingedeeld in de lange menselijke  keten  die  prehistorische mensen  verbindt met onze tijdgenoten.”   Deze portretten zijn tentoongesteld, bij de Unesco, in La Villette in Parijs,….

Woede   en   ops t and   b l i j v en   i n   m i j   opkomen . Geconfronteerd met deze ultieme onzichtbaarheid bleef ik deze mensen fotograferen, schilderen, beschrijven. Ik wilde  dat  ze  een  geschiedenis  zouden  hebben  welke behoort tot een menselijke gemeenschap. De rol van de kunstenaar is om te kijken naar de maatschappij waarin hij  leeft, wat  er  goed  aan  is  en wat  er  verbeterd moet worden. Om deze portretten nog sterker te maken, heb ik ze op plexiglas laten zetten. En omdat één keer zeggen n iet   genoeg  is ,   z i jn   deze  portretten  a l lemaal gefotografeerd, om de herinnering te bewaren. En omdat twee keer zeggen niet genoeg is, heb ik deze portretten op Forex afgedrukt.Voor  Malraux:  "Kunst  is  een  verzet  tegen  het  lot". Voor Joseph Wresinski:  "We  moeten  kunnen  praten  over  de toekomst, de projecten, de lente, de scheuten en de bomen, de knoppen, de bloemen en de glimlach van de meisjes, de morgens,  de  Aurora's,  en  niet  over  de  schaduwen  en nachten van het verleden.“
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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. 

 
  

     

Vierde Wereld Verkenningen 33, Stem van de Allerarmsten volwaardig laten  doorklinken, Op weg naar een wereld, waarin niemand wordt achtergelaten.  €   5,00    Aantal: _____ exNaar een nieuwe wereld Aantal: _____ exvan € 18,95       voor € 11,45Waarde(n) volle wereld  van € 21,45       voor € 12,70 Aantal: _____ exWij zijn ook mensen  van € 16,95       voor € 13,95 Aantal: _____ exVoor andere titels van boeken en of kaarten zie in onze webshop:www.atd-vierdewereld.nl/winkel
Vierde Wereld Verkenningen 32, Samen wilskracht tonen om er voor te zorgen dat extreme armoede niet meer bestaat €   3,70    Aantal: _____ ex

HENNY KLEIN KRANENBARGZij overleed op donderdag 3 februari 2022Kleindochter, 2 dochters en partner hebben haar tot het eind samen thuis verzorgd.  Henny  leerde  ATD  in  2019  kennen  via  haar  dochter  Diana.  Zij werkten samen mee aan het nog te verschijnen boek Recht op bescherming van het gezin. Henny heeft ons een sterke wilskracht voorgeleefd, acceptatie van ieder mens en inzicht over wat het leven je kan leren.  We ontmoetten in haar,   in de relatief korte tijd dat we haar mochten leren kennen, een wijze, inspirerende  vrouw. Onze gedachten zijn bij haar naasten


