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Inleiding en cijfers              2De 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. Joseph Wresinski – grondlegger ATD Vierde Wereld (19171988) Met dit citaat op een kaart aan onze vrienden sloten we 2021 af. Een jaar waarin  we  gelukkig  weer  fysieke  ontmoetingen  konden  meemaken.  We maakten een start met de meerdaagse Vierde Wereld Dialoogdagen met een groep van 15 personen met en zonder eigen ervaring van armoede. Ook een kleine groep jongeren uit diverse leefwerelden verzamelde zich steeds vaker op 't Zwervel en waren samen sportief actief. ATD Vierde Wereld werkt in het klein en in het groot aan het realiseren van mensenrechten  voor  iedereen.  Omdat  de  mensenrechten  staan  voor menselijke waardigheid. Juist mensen die als 'niet de moeite waard' worden gezien, die het meest mensonwaardig worden behandeld, van wie de waarde van hun ervaringskennis en levenswijsheid niet wordt gezien, krijgen in de Vierde Wereldbeweging  voorrang  en  ruimte  om  zich  uit  te  spreken. Hun waardigheid verdedigen en zichtbaar maken bevestigt de waarde van ieder mens, die in ons samenleven centraal zou moeten staan. Onze ambities zijn altijd groter dan de mogelijkheden om ze te verwezenlijken. Er is een grote drive bij onze beweging om iedereen de mogelijkheid te geven een bijdrage te kunnen leveren, op zo'n manier dat iemand letterlijk en figuurlijk tot z'n recht kan  komen.  Het  vraagt  aandacht  en  tijd  om  van  persoon  tot  persoon  te ontdekken wat er mogelijk is. We hebben er vertrouwen in dat we in 2022 kunnen  toewerken  naar  ook  collectieve  inzet  als  beweging  naar  de samenleving toe.     Aantal landen ATD actief:    34     Volontairs wereldwijd:    400    Volontairs in Nederland:         Parttime betaalde krachten:   4    Ontvangers Kwartaalblad:   2600     Donateurs:         430   Facebook ATD Nederland:   475     Facebook 't Zwervel:           267   Verbindingsgroep:      13     Lidmaatschappen:      290



3Van enkele personen vindt u in dit jaarverslag een kort  portret,  maar  velen  van  hen  zouden  dikke boeken kunnen schrijven over hun leven en de rol van  ontmoetingen  en  actief  zijn  bij  ATD.  Wij hopen dat dit jaarverslag u een beeld geeft van wat de  beweging  ATD  Vierde  Wereld  beoogt  en uitvoert, wetend dat veel waardevolle momenten van ontmoeting zich afspelen op de achtergrond en in een vertrouwelijke, nietpublieke sfeer. Nationaal teamHet  Nationaal  Team  wordt  gevormd  door:  Annie  van  den Bosch, Marion Braad en Gerard de Jong (vrijwillige medestanders en voorvechter) en Annelies Neutel (parttime betaalde medestander). Het Nationaal Team overlegt om de  week  per  Zoom  en  is  in wisselende  samenstelling  samen  bij  bijeenkomsten  en  activiteiten.  Ze onderhouden contact met ongeveer 50 personen verspreid over Nederland, de meesten daarvan hebben een langdurige armoedeervaring. We willen als beweging op diverse manieren bijdragen aan de strijd tegen armoede  en  sociale  uitsluiting  op  een  duurzame wijze.  Belangrijk  is  het bieden  van  ontspanning  en  gezelligheid  voor  mensen  die  dagelijks  het onrecht van armoede voelen, het bieden van een plek (vooral op 't Zwervel) waar  zij  zich  steeds  meer  durven  uiten.  Daarnaast  is  het  nodig  in  de samenleving te staan met andere organisaties die actief zijn en met wie we samen sterker kunnen staan. Er is ook de kant van documentatie, onderzoek, schrijven en analyseren. Het is van belang aspecten van het leven van mensen in armoede publiek bekend te maken en de samenleving aan te moedigen anders met mensen in armoede om te gaan: in 2021 werkten we intensief rond het afronden van het boek "Recht op bescherming van het gezin", schrijnende armoede en uithuisplaatsing van kinderen. We hopen in 2022 meer tijd te maken voor het samen met nieuwe mensen dieper begrijpen van het leven van mensen in armoede en hoe we met hen samen in actie kunnen komen. 



Portret Portret Harry Nusselder          4Harry is al zo'n 30 jaar betrokken bij ATD Vierde Wereld. Met zijn tweede vrouw en 2 kinderen  kwam  hij  op  vakantie  en  was verbaasd  de  sleutel  van  de  boerderij  te krijgen.  Rond  2010  deed  Harry  een  tijd mee in het Forumteam om 4x per jaar een forumdag te organiseren. Een aantal jaren na het overlijden van zijn vrouw is Harry hertrouwd  met  Anja,  voor  wie  hij  ook mantelzorger  is.  Momenteel  is  Harry helpende  hand  bij  de  theateruitvoeringen van de Joseph Wresinski Cultuurstichting. Harry  maakt  deel  uit  van  de  landelijke verbindingsgroep.  In  2021  ging  hij  met Diana  en  Annelies  naar  de  Europese bijeenkomst  over  burgerdialogen,  omdat we in Nederland de Vierde Wereld Dialoog verder  willen  ontwikkelen.  In  januari  2022  was  hij  bij  de  Europese Zoombijeenkomst met dezelfde deelnemers. Harry houdt van struinen in de natuur op de Veluwe. 't Zwervel in Wijhe: plek van ontmoetingPer januari 2021 is bewoonster Sue Page parttime in dienst van de stichting om te werken aan het  opbouwen  van  een  jongerengroep ATD en onze sociale media  en  PR.  Na  de  zomer werden haar uren uitgebreid om ook coördinerende werkzaamheden  voor  de  boerderij  te doen. 



5Vrijwilligers uit de regioElke woensdagochtend werkten Herman, Jan en Rien aan de moestuin en het erf. Buurman Guus zorgde voor zijn eigen koeien in onze wei en kweekte kippen en een haan om ons van eieren te voorzien. Er werden perenbomen geplant die vanwege corona gratis  te verkrijgen waren en later  in het  jaar kwamen er nog meer bomen in het bos. Kees ontfermde zich in 2021 over de puzzel van wifi en ICT op een terrein met meerdere gebouwen en apparaten. Herman en Ria kwamen in 2021 regelmatig assisteren bij de was, archief en EHBO.  Het  gezamenlijke  koffiemoment  brengt  hen  bij  elkaar  met  Sue, Gerard en soms anderen.Vierde Werelddialoogdagen en vormingIn  april  hebben  we  twee  digitale  ontmoetingen  gehouden.  Eerst  een uitwisseling over wat we in het contact met mensen in armoede tegenkomen en  voor  welke  vragen  dat  ons  stelt.  De  tweede  Zoommeeting  was  een vormingsbijeenkomst over de verschillende rollen in de beweging; die van voorvechter,  medestander  en  volontair.  Enerzijds  was  er  nog  veel onduidelijkheid over deze begrippen, anderzijds was de conclusie dat we op de eerste plaats mens zijn en ons elk met eigen ervaringen en mogelijkheden inzetten. In  verband  met  corona  hebben  we  op  kleinschalige  basis  2  aparte dialoogdagen gehouden met de mensen die geïnterviewd zijn voor de nieuwe publicatie  “Recht  op  bescherming  van  het  gezin”.  Er  werden  kwetsbare ervaringen  gedeeld  en  deelnemers  ontdekten  veel  herkenning  in  het meemaken van onrecht en onmacht. Pas in augustus konden we een eerste meerdaagse houden over het thema “Het systeem veranderen, wat kunnen we zelf  doen?” Tijdens  3  dagen was  er  uitgebreider  tijd  voor  kennismaking, creativiteit,  ontspanning  en samen  koken  en  eten.  Drie dagen waren toch nog te kort om in de ochtenden samen te leren over de kloven  tussen  systeem en  leefwereld,  tussen  wel  en geen  armoede  kennen,  tussen idealen  en  invloed  hebben.  Er werden  onderling  nauwere banden gesmeed.



6We sloten deze dagen af met  een korte ontmoeting met  expertisecentrum Sterk  uit  Armoede,  die  met  hun  medewerkersteam  (voornamelijk ervaringsdeskundigen) af en toe een overlegdag houden op ‘t Zwervel.Op adem komenOp beperkte schaal hebben we families of personen de gelegenheid gegeven om een aantal dagen op ‘t Zwervel te ontspannen. Ook nieuwe mensen boden we   deze   ge l egenhe id   i n samenwerking met Wmove uit Rotterdam:  vrouwen  (en  hun kinderen),  die  in  het  dagelijks leven  samen  ondernemend bezig  zijn  om  collectief  wat geld  bij  te  verdienen  naast  de bijstand.  Zij  maakten  ook kennis met Petronella, Tilly en Annelies  en  hun  inzet  rond armoede en ATD.Ontmoetingsdag In september is de jaarlijkse landelijke ontmoetingsdag een goede traditie, diewe  met  een  groepje  de  week  ervoor samen  voorbereiden.  Er  is  dan  al voorwerk  gedaan  voor  de  loterij  en creatieve workshops. Dit keer konden mensen aan de slag met het schilderen van  solidariteitssteentjes,  een  collage maken  met tijdschriften, schminken en samen zingen. Tussendoor was er enthousiaste catering  met  een  warme  hap  door  families  uit Zoetermeer  en  Den  Haag.  De  loterij  bracht  ons samen op het gras, met een mooie opbrengst voor een invalidendouche beneden.



7Bezoek Jetta KlijnsmaI n   o k t o b e r   b r a c h t mevrouw  Klijnsma, commissaris  van  de Koning in de provincie Drenthe een bezoek aan 't Zwervel  (Overijssel). Zij  was  uitgenodigd door voorvechters uit de regio  Emmen  tijdens een eerdere ontmoeting met hen. Jetta Klijnsma is  ambassadeur  van  de Alliantie  van  Kracht, die in Groningen en Drenthe de generaties durende armoede wil doorbreken. Het was een persoonlijke, betrokken ontmoeting. De participatiewet werd kritisch besproken en mevrouw Klijnsma beloofde om een grotere rol voor ouders  bij  de  jeugdzorg  ter  sprake  te  brengen.  We  spraken  over  ons groepswerk rond een nieuwe publicatie over uithuisplaatsing van kinderen, die ze graag wilde ontvangen.Onderhoud en beheer, klusdagenMedestander Nico van Jaarsveld regelde het uitbesteden van groot onderhoud aan bedrijven en het voldoen aan wettelijke regelingen zoals brandveiligheid en  gemeentevergunningen.  Een  begin  2021  aangestelde  onderhoudsmedewerker  is per 1  juni weer gestopt, een  deel  van  zijn  werkzaamheden  is voorlopig opgepakt door vrijwilligers en tijdens klusdagen. In mei deden we mee aan de landelijke NL Doetactie (ook in Den  Haag)  en  eind  november  was  er opnieuw een klusdag waarop vooral de jongerengroep actief was. Zij schrijven op  de  volgende  pagina  hun  eigen bijdrage aan dit jaarverslag.



Jongeren ATD Nederland                                    8Het was in het voorjaar van 2021 dat een paar  jongeren  bijeen  kwamen  en  zo  de basis legden voor wat nu het Jongerenteam van  ATD  Nederland  is.  Vanwege  de pandemie gingen de eerste bijeenkomsten per Skype, maar in juli konden we elkaar tijdens  het  zomerkamp  gelukkig  beter leren kennen. Door samen te oogsten uit de moestuin  en  te  koken,  te  voetballen, verhalen te vertellen rond het kampvuur en erop uit te gaan in de omgeving van Wijhe. Het was meestal na middernacht voor  iedereen  in zijn  tent of caravan lag.  Juist tijdens de coronaperiode zijn veel jongeren (verder) in de problemen gekomen en is het extra belangrijk een plek te hebben om ervaringen uit te wisselen en elkaar te ondersteunen. Onze activiteiten  stonden  steeds  in het  teken van kennismaking en  teambuilding. Zo deden we een sportieve virtuele challenge om als groep samen iets  te  bereiken. Ruim voor 17 oktober hadden we gezamenlijk 4000 km gerend,  gewandeld  en  gefietst!  Dit  mooie  groepsresultaat  hebben  we natuurlijk trots gedeeld op de sociale mediakanalen van ATD Vierde Wereld. Met hulp van illustrator Ya‘ll Fornasari hebben we een definitief logo voor de Jongeren  van  ATD  gecreëerd.  De  betekenis  van  dit  logo  is:  Samen  in beweging tegen armoede”. Regelmatig  zijn  we  bij  elkaar  gekomen  op boerderij  ’t  Zwervel  voor  een  klusweekend.  Zo hebben we eind november de zolder uitgeruimd en schoongemaakt. Overbodige  spullen  gooiden we met beleid uit het raam, wat de zolder een stuk leger en dus brandveiliger maakte.



9Van het Nationaal Team kregen we het vertrouwen het voorhuis in te mogen richten als eigen plek voor de jongeren. Een belangrijke stap voor ons als team. Inmiddels hebben we in 2022 een inspirerende Europese jongerenmeeting op  ‘t  Zwervel  gehad  en  gaan  er  in  juli  2022  3  jongeren  naar  een  groot jongerenkamp in het internationale centrum vlakbij Parijs. We zien er naar uit in  2023  weer  een  eigen  zomerkamp  voor  jongeren  te  organiseren  op  ‘t Zwervel! Het is onze ambitie om bekender te worden, meer jongeren aan te trekken en om een eigen agenda op te stellen met activiteiten op de boerderij en op andere plekken. We willen een duurzame plek van vriendschap zijn, waar delen, respect voor elkaars verschillen en strijdbaarheid tegen onrecht voorop staan.



Portret Kitty Ernst                        10Kitty maakt vanuit Limburg deel uit van de verbindingsgroep. Zij is sinds 2000 betrokken bij ATD en bracht ook de Sai Baba  groep  in  contact  met  de  Vierde Wereldbeweging.  Kitty  houdt  van verdieping en bezinning, maar ook van samen  klussen  en  schoonmaken  op  ‘t Zwervel.  In  2021  nam  ze  deel  aan  de bijeenkomsten van de verbindingsgroep en  aan  de  meerdaagse  Dialoogdagen. Zij  is mantelzorger voor haar moeder. Ze doet graag aan muziek, wandelen en fietsen en zoekt harmonie in de natuur en bij mensen. “Van jezelf houden zoals je bent is een hele klus, maar de enige weg naar vrede op aarde”.



Landelijk Centrum in Den Haag:                        11administratie en publicatiesHet  kantoor  aan  het  Regentesseplein  biedt  een  plek  voor  de  landelijke boekhouding,  archief  en boeken. Op dinsdag werken diverse mensen aan administratieve  taken,  zoals  postverwerking,  de  (leden)administratie, verzending  en  taalcheck  van  donateursbrieven  en  het  Kwartaalblad,  de verkoop  van  wenskaarten  en  publicaties.  Esther  Langen  verzorgt  de fondsenwerving,  het  bedanken  van  donateurs  en  ondersteunt  de boekhouding. Marion Braad verzorgt samen met anderen de eindredactie van het Kwartaalblad, dat ook  in 2021 weer 4x werd uitgebracht. Bestuurslid Louis Flapper werkt aan de landelijke financiën en personeelszaken. Naast  de  dinsdag  hebben  we  in  2021  geprobeerd  een  inloop  en huiskamerfunctie  te ontwikkelen op de benedenverdieping, hierover meer onder  lokale  steunpunten.  De  benedenverdieping  kreeg  hiervoor  een opknapbeurt, onder andere tijdens de landelijke actie NLDoet.
Landelijke Verbindingsgroep ATDHet  Nationaal  Team  wil  graag  de verbondenheid  tussen  personen  uit diverse  woonplaatsen  vergroten  en hen betrekken bij het verder opbouwen van  de  Vierde  Wereldbeweging.  De meeste  deelnemers  aan  deze  groep kennen armoede en sociale uitsluiting uit  eigen  ervaring.  Een  deel  van  de groep van 13 personen kwam in mei en november  2021  bij  elkaar  op  't Zwervel. Aan  het  begin  van  het  jaar hebben we de groepsleden gevraagd om per  tweetal contact met elkaar  te leggen en elkaar zo beter te leren kennen. De meeste deelnemers vonden dit een  lastige  vraag,  maar  sommigen  planden  een  fysieke  ontmoeting  en anderen hadden per Whattsapp of Facebook contact met elkaar.



12In mei was het thema ‘verbondenheid en vrijheid’. Op 15 mei, de Internationale dag van het gezin, stonden we stil bij wat er nodig is voor  vriendschap  en  familie  en deden we een communicatiespel. Met  een  tekening  van  witte  en bruine  eieren  werd  geïllustreerd dat  we  niet  naar  de  buitenkant moeten kijken, maar ons verdiepen  in  je eigen binnenkant en die van de ander, de gevoelskant van mensen.  In  de  middag  werd  er gezongen en was er informele tijd, voordat we een toelichting gaven over de Vierde Wereld Dialoogdagen. Op 6 november hebben aanwezigen verteld over het bezoek (11 oktober) van Jetta Klijnsma (commissaris van de Koning provincie Drenthe) aan ATD Vierde Wereld. We wisselden uit over waar ieder van ons op zijn/haar plek mee bezig is om sociale uitsluiting tegen te gaan. Er ontstond een dialoog over het gebruik van woorden als strijd en vechten tegen onrecht, naast het zoeken van verbinding, begrip en geweldloze taal.In  vervolg  op  eerdere contacten  kregen  we  de gelegenheid  3  lessen  te g e v e n   a a n   me e r d e r e gymnasiumklassen  in Amersfoort  (Johan  van Oldenbarnevel t   Gymnasium).  Zij  hadden  een projectweek  en  stelden interessante  vragen  aan Diana,  die  vanuit  haar eigen  ervaringen  vertelde. We  brachten  vooral  de gevoelskant  van  armoede onder hun aandacht.



Landelijke netwerken                                13We maken deel uit van de Landelijke Armoedecoalitie  (met onder andere FNV,  Sociaal Werk  Nederland, Woonbond,  Sociale Alliantie,  Landelijke Cliëntenraad, Stichting Urgente Noden). Dit samenwerkingsverband werkt aan  gemeenschappelijke  signaleringen  en  acties  richting  de  landelijke overheid. Ook onderhouden we contact met Sterk uit armoede, het expertisecentrum  van  ervaringsdeskundigen  in  generatiearmoede  en  sociale uitsluiting, die een landelijk netwerk willen ontwikkelen. Zij komen met hun medewerkersteam  af  en  toe  bijeen  op  ‘t Zwervel en ontmoeten personen van ATD tijdens de lunch. We kwamen in contact met diverse gemeenten, met name rond de vraag hoe  zij  de  moeilijker  bereikbare  groepen toch  kunnen  bereiken  met  regelingen  en (schuld)hulpverlening.  In  onder  andere WoerdenOudewater,  Zwolle  en  Almere waren  we  in  gesprek  met  ambtenaren  en sociaal werkers.Werelddag 17 oktoberAls gemeenschappelijke actie, die eenvoudig in lokale groep te organiseren is, werd dit jaar voorgesteld om solidariteitsstenen te schilderen en daarbij een verhaal(tje) van solidariteit te schrijven. Met een aftrap op de ontmoetingsdag in Wijhe, gingen mensen hiermee aan de slag in Emmen, Heerlen, Nijmegen en Den Haag. Het idee was deze stenen ook te verspreiden in de openbare buitenruimte en nieuwe mensen daarmee gelegenheid te geven ze te vinden en iets over ATD te ontdekken. Niet alle stenen zijn voorzien van een verhaal of buiten neergelegd, maar het gaf wel plezier om met het schilderen bezig te zijn. In het deel ‘blog’ op de website vindt u verhalen bij de geschilderde steentjes. De 4 mensen van het nationaal team waren al verbonden aan lokale activiteiten en hebben zich zodoende verspreid over diverse initiatieven:



14Marion heeft in Heerlen met groepsleden op de markt liederen gezongen over armoede. Gelukkig kon de theatervoorstelling Zie de mens  van  de  Joseph  Wresinski  Cultuurstichting deze keer wel doorgang vinden, de solidariteitsmaaltijd  helaas  niet.  Annelies was in Utrecht bij een uitgebreid workshopprogramma voor jong en oud in de centrale bibliotheek,  rond  het  thema  “gelijke kansen”.  Voor  de  tweede  keer  werd  het Groot  Utrechts  Stadsdiner  georganiseerd om  op  allerlei  plekken  een  dialoog  over armoede  en  rijkdom  op  gang  te  brengen. Veel ervaringsdeskundigen kwamen aan het woord tijdens de tvuitzending op Ustad. Annie woonde in Nijmegen een herdenking bij op de plek van het Titus  Brandsma Memorial,  waar  in  2017  een  citaat  van Wresinski  in  de Vredesmuur is aangebracht:Ons enige wapen is liefde voor de mensheid,hartstocht voor gerechtigheid en vrede.Gerard nodigde met Sue de jongeren, hun ouders en buurtgenoten uit in Wijhe om  de  jongeren  te  onthalen  tijdens  de  finish  van  hun  sportieve  groepschallenge  van  de  maanden  ervoor.  In  informele  sfeer  werd  er  samen geschilderd en gegeten en werd de tekst vanuit de internationale beweging voorgelezen.
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Dialoog 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Portret Wouter Alblas                         16Wouter was rond 2015 als vrijwilliger een  jaartje  klusman  op  ‘t  Zwervel, totdat hij verplicht moest gaan werken van  Werk  en  Inkomen  Voorburg. Voorheen  had  Wouter  een  eigen t immermansbedr i j f .   Door   een onterechte  hoge  aanslag  van  de belastingdienst moest Wouter zijn huis verkopen  en  werd  hij  korte  tijd dakloos. Hij voelde de onmacht van het verstrikt  raken  in  een  onmenselijk systeem. Pas  jaren  later werd de fout rechtgezet. Wouter was betrokken bij de  voorloper  van  het  nationaal  team, maar besloot zijn inzet vooral lokaal te houden. Hij maakt deel uit van de verbindingsgroep en PRgroep, zo zorgt hij wekelijks voor posts op de Facebookpagina van ATD Nederland. Wouter was in 2021 de  trouwe basis van de  inloop op het Regentesseplein  (zie onder lokale steunpunten) ondanks de beperkingen en zijn fysieke kwetsbaarheid rond corona.          https://www.facebook.com/ATDNederland        



Lokale steunpunten                                 17Steunpunt regio OssVoor ATD Vierde Wereld neemt Annie van den Bosch al jaren deel aan de Adviesraad  Sociaal  Domein  in  Oss  op  het  onderwerp  Armoede  en samenhangende problematiek. Daarnaast waren er contacten met mensen van de Vierde Wereld, in 2021 vooral in samenhang met hun deelname aan het boek  ‘Recht  op  bescherming  van  het  gezin’,  hun  deelname  in  de Verbindingsgroep en de deelname van een jongere aan de beweging.
Groep EmmenIn Emmen kwam een vaste kleine groep eens per 6 weken bijeen in een kerkzaal, waar  zij  ook  met  voldoende  afstand samen  konden  zijn.  Zij  wisselden persoonlijke  verhalen  uit  en  hebben bijvoorbeeld  de  ontmoeting  met  Jetta Klijnsma voorbereid. Met enkele anderen hebben  zij  ook  solidariteitssteentjes geschilderd. Een deel van de groep was bij  de  meeste  bijeenkomsten  op  ‘t Zwervel trouw aanwezig

Groep Den HaagNa een aantal voorbereidende overleggen tussen ATD Vierde Wereld en MiniMaatschappij  Gewoon  Anders  was  het  tijd  voor  een  meer  praktische samenwerking. In het kader van een attentie tijdens coronatijd hebben we paaspakketjes  samengesteld  in  een  brievenbusdoosje  met  zaadjes, paaseitjes, een nieuwe flyer, een datalijstje met landelijke activiteiten, een ATD polsbandje en buttons.



                                        18De uiteindelijke start van een wekelijkse inloop en huiskamer hebben we op 1 september 2021 feestelijk met muziek en ballonnen ingeluid. Er kwam af en toe  iemand  informatie  vragen  over  ATD  en  de  aanwezige  vrijwilligers/ stagiaires wisselden ervaringen en idee‘n uit. Aan het eind van het jaar kwam dit door coronamaatregelen tijdelijk stil te liggen.Groep HeerlenDe groep Heerlen komt al langere tijd wekelijks bijeen en dat kon in 2021 gelukkig  weer  hervat  worden.  Er  waren  regelmatig  creatieve  en  themamiddagen en leden waren actief in lokale netwerken rond armoedebeleid. Er zijn twee gastlessen gegeven op Zuyd Hogeschool, één aan leerlingen en één aan  een  gemengde  groep  van  beleidsmedewerkers  van  gemeenten  en hulpverleners. Op initiatief van St. De Pijler en met medewerking van onze groep  zijn  er  besprekingen  gehouden  voor  het  provinciebreed  onder  de aandacht  brengen  van  het  herdenken  van  de Werelddag  van  verzet  tegen extreme armoede op 17 oktober. Op diverse plaatsen in Limburg werd door verschillende organisaties een activiteit op of rond deze dag georganiseerd. Er werd  ook  een  kalender  uitgegeven  met  foto’s  van  deze  dag  met achtergrondinformatie van de organisaties. Als ATDgroep hebben we liedjes gezongen op een markt en solidariteitssteentjes verspreid. Dit jaar konden we wel  de  Joseph  Wresinski  Cultuurstichting  ontvangen  met  hun  nieuwe voorstelling “Zie de Mens”.



                                19Jozé had, geïnspireerd op dit thema, een  gedicht  geschreven  dat  ze voorgedragen  heeft  voorafgaande aan de voorstelling. We hebben samen met hen geholpen het  decor  op  te  bouwen  en  naderhand weer af  te breken en gezellig samen gegeten. Zo'n dag is voor ons ook  een  dag  waar  we  elkaar ontmoeten in waar we ons sterk voor willen  maken,  het  Onrecht  van Armoede  onder   de   aandacht brengen. De vriendschap tussen ons wordt  hierdoor  sterker.  Gelukkig konden  dit  jaar  onze  gezellige uitstapjes  ook  weer  doorgaan.  We organiseerden  een  picknick  en gingen naar de Botanische tuin, met d i t   jaar   gas ten   van   ATD  ui t Amersfoort, die op vakantie waren in Zuid Limburg.



ATD internationaal                                20Team EuropaPierre Klein en Bert Luyts ondersteunden vanuit Europese verantwoordelijkheid de nationale teams en individuele teamleden. Er was overleg per Zoom en telefoon, ook met Sue Page in het kader van de internationale activiteiten met jongeren. Team Europa organiseerde in 2021 op ‘t Zwervel een Europese sessie  voor  jonge  medewerkers  van  ATD.  Zowel  binnen  als  buiten  het volontariaat,  betaald  en  onbetaald,  nemen  jonge  mensen  verantwoordelijkheden op zich in de beweging. Zij wisselden ervaringen uit om in het werk je plek te vinden en keuzes te maken over (de grenzen van) inzet.
Proces naar nieuwe internationale leidingVanaf  oktober  2021  vormen  3  personen  het nieuwe algemene leidingsteam; van links naar rechts  Martin  Kalisa  (Rwanda),  Chantal ConsoliniThiébaud  (Frankrijk)  en  Bruno Dabout (Frankrijk). Een divers samengestelde groep  van  20  betrokkenen  bij  ATD  Vierde Wereld heeft deze keus en hun mandaat samen voorbereid. Hun opdracht is:  aansluiten bij de drive van jongeren wat betreft onrecht en solidariteit  denken en handelen mét de meest uitgesloten mensen in armoede, vooral   daar waar de klimaatcrisis de armoede verergert  de capaciteiten van alle leden van ATD versterken en daarmee langdurige   inzet bevorderen.
Niek TweehuijsenNa het  team  in de Centraal Afrikaanse Republiek  te hebben ondersteund, werkt   Niek  nu  in  de  regio  Afrika  om  de  mondiale  prioriteiten  van  de beweging op de gebieden van o.a. onderwijs, gezondheidszorg, wetenschap en milieu op het continent te realiseren.



                                           21Internationale werkgroep FamiliebandenAnnie van den Bosch nam deel aan deze werkgroep, die in 2021 voornamelijk per  ZOOM  en mail  communiceerde.  Een  thema was  de  wetgeving  rond kinderbescherming in de verschillende landen, en het effect van het uit huis plaatsen van kinderen zonder de rechten van ouders te waarborgen.
Europese bijeenkomst Burgerdialoog In augustus namen 3 personen vanuit  Nederland  deel  aan  de meerdaagse  ontmoeting  met andere  Europese  landen  die (beginnende) projecten hebben op het gebied van dialoog en ‘je stem laten horen’. In een serie van  meerdere  bijeenkomsten wil  Team  Europa  uiteindelijk komen  tot  een  gezamenlijke bijdrage  vanuit  ATD  Vierde Wereld  richting  de  Europese politici in het najaar van 2022.
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BestuurIn 2021 is de samenstelling van het bestuur niet gewijzigd.  Louis  Flapper  (penningmeester), Bert Luyts, Ton Redegeld en Mirjam van Rijn kwamen deels online en deels live 4 maal bijeen. Dhr.  Luyts  vertegenwoordigt  de  algemeen secretaris  van  de  internationale  beweging, Isabelle  PypaertPerrin/Bruno  Dabout.  Het bestuur stelde de jaarrekening vast en keurde de begroting  goed.  Regelmatig  terugkerende onderwerpen  waren  de  stand  van  zaken  van financiën,  fondsenwerving,  onderhoud  van  de  gebouwen,  kwesties  van personeel, verplichtingen vanuit bestuurlijke regelgeving. Halverwege 2021 is aan een externe organisatiedeskundige gevraagd om samen met een groep actief betrokkenen (13 pers) de onderlinge samenwerking te bevorderen en te werken aan een gemeenschappelijk toekomstperspectief in veranderde (ook personele)  omstandigheden.  Het  bestuur  is  ook  vertegenwoordigt  in  de internationale beweging met Donald Lee als voorzitter.

Esther  Langen  werkt  1  dag  per  week  als fondswerver  voor ATD Nederland  vanuit Den Haag. Zij leerde ATD kennen in 2016 tijdens een bijeenkomst  van  het  European  AntiPoverty Network.  Als  alleenstaande  moeder  van  2 kinderen heeft zij moeilijke tijden doorgemaakt met onzekere huisvesting. Zij maakt zich sterk voor financiële onafhankelijkheid van vrouwen/ moeders  met  de  coöperatie  EVA  en  een gezamenlijke  winkel.  Ze  ondersteunt  ook jongerenprojecten in Loosduinen. Ze is gek op armbandjes  maken  en  filosofie  en  heeft  een sterke band met Senegal vanwege de familie van de kinderen.
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