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DE DEMOCRATIE BINNENTREDEN

De  armste  families  willen  de  geschiedenis  binnengaan  en, eindelijk, onder hun echte identiteit. Niet meer als de armsten, als  voorwerp  van  maatregelen,  maar  als  deelgenoten, medeverantwoordelijk  voor  de  regels  die  hen  worden opgelegd. Ze willen eindelijk de democratie binnentreden.Maar wat wil dat zeggen de democratie binnentreden? We gaan hen niet, opnieuw, in de val lokken; ze bijvoorbeeld brood en soep geven en zeggen: “Zo nu mogen  jullie  leven en  laten we jullie  in  leven”. Het kan eveneens een valstrik zijn, als we, op onverschillig welke manier,  inspraak  organiseren  en  zeggen: “Zie  je  wel  dat  jullie  in  een  democratie  leven,  jullie  worden geraadpleegd”.Ik denk niet, en de families zelf denken dat ook niet, dat Europa, hun medeburgers, hen voor de gek wilde houden, toen ze voor hen  besliste  over  schoolmaaltijden,  giften  en  vormen  van hulpverlening. Ze hebben zelf, generatie op generatie, moeten herontdekken dat dat geen leven is.Ze  hebben  dat,  eeuwenlang,  in  hun  geheugen  opgeslagen, maar  herinneringen  waarop  de  omringende  wereld  geen beroep  doet,  tellen  niet  mee. Toch  bepalen  deze  gebeurte‑nissen in wezen het gedrag, de manier van doen in de families, maar die zijn niet gewend een verklaring te geven.Alles wat de families tegenwoordig naar buiten brengen, alle uitleg  die  ze  nu  kunnen geven,  konden  uit  hun  hart,  uit  hun geest  naar  boven  komen,  enkel  en  alleen  omdat  ze  in  een situatie  kwamen  waar  ze  hun  leven  konden  delen  met  een Volontariaat  dat  met  hen  optrok,  een  volontariaat  dat  hen voortdurend  voorhield:  “Vertel  me  eens,  leg  het me  eens  uit, breng me in contact met je ouders, grootouders, broers en zussen. Dan  kunnen  we  samen  herinneringen  ophalen  en  jullie geschiedenis opschrijven”.

De families nemen ons niet kwalijk dat we ons geen rekenschap gegeven hebben van de geruisloze herinneringen die binnen de families, en alleen tussen de families, worden overgedragen…Maar nu zouden we hun vertrouwen misbruiken als we ze, in het wilde weg, gaan raadplegen; ze vragen hun herinneringen op te halen en ze aanzetten om individueel te vertellen over wat hen zoveel kwaad doet, om te vertellen waarom ze het woord nog niet  hebben  gevoerd,  waarom  ze  niet  eerder  geprobeerd hebben om hun situatie te begrijpen.In een democratie geven we niet het woord aan vrouwen en mannen, op een individueel vlak. We bieden ze van tevoren tijd, middelen en structuren aan om, eerst met elkaar, te overleggen en  samen  standpunten  te  formuleren.  Iedere  andere manier van doen is leugenachtig, een valstrik, een dekmantel voor de democratie.Daarom ontwikkelt ATD Vierde Wereld op vele plaatsen, samen met  mensen  die  in  schrijnende  armoede  leven,  volks‑universiteiten,  plekken  waar  ze,  met  elkaar,  maar  ook  in aanwezigheid  van  vertrouwde  medeburgers,  overleggen, discussiëren,  en  hun  geschiedenis,  hun  herinneringen  naar boven brengen.Deze vormen van kennis, onderzoek en vormgeving verdienen, meer dan alle andere, het kwalitatief 'universitair'.JOSEPH WRESINSKI
Vertaling; Ton Redegeld en Greet van SchaikBeschrijving/referentie: ATD Vierde Wereld:  Internationaal colloquium: Leven  in waardigheid,  de  families  van de Vierde Wereld in Europa, (Pierrelaye, ATD Vierde Wereld, 1984) Raad van Europa, Straatsburg, 23 en 24 november 1984, Uittreksel van het slotwoord.De democratie binnentreden ‑ Joseph Wresinski NL (joseph‑wresinski.org)



GESPREK MET MAARTEN VAN OOIJEN,  staatssecretaris Volksgezondheid Welzijn en Sport, na overhandiging boekOp 24 mei jl. heeft een afvaardiging van vijf leden van ATD Vierde Wereld  het  boek  'Recht  op  bescherming  van  het gezin.  Schrijnende  armoede  en  uithuisplaatsing  van kinderen'  overhandigd  aan  staatssecretaris  Maarten  van Ooijen, die ook de Jeugdzorg en Kinderbescherming in zijn portefeuille heeft. Ook de hoofdambtenaar, Harro Leegstra nam aan het gesprek deel. 

De onderwerpen van het gesprek kwamen uit het boek zelf. Het boek gaat over gezinnen in armoede.Over de ervaringen van de ouders, hoe zij de behandeling door de jeugdzorginstellingen hebben ervaren.De betekenis van de verhalen van degenen die aan het boek hebben meegewerkt:  hoe  zit  het met  de  rechten  van  de kinderen  en  die  van  de  ouders?  Zo  ontdekten we  dat  de mensenrechten  en  kinderrechten  met  voeten  worden getreden.  In  feite  ontdekten  we  bij  de  bestudering  van wetteksten  en  artikelen  dat  de Wet  op  de  kinder‑bescherming en de Participatiewet op zich discriminerend 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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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zijn voor de armsten. De vraag van de heer van Ooijen: “Ik begrijp dat het boek over de samenhang gaat tussen armoede en jeugdzorg. Wat moet er als eerste gebeuren?” Willem vertelt: “Bij ons werden alle vier de kinderen op brute wijze uit huis gehaald, de baby werd letterlijk van de borst van zijn moeder getrokken. Het boek gaat over alles wat wij allemaal hebben meegemaakt met de kinderbescherming en  de  kinderrechter.  In  plaats  dat  je  als  ouders  wordt geholpen,  word  je  gestraft. Alle  vier  de  kinderen  werden geplaatst.  De  twee  oudsten  kwamen  in  een  slecht pleeggezin  terecht. We  werden  gewoon  gediscrimineerd door de Jeugdzorg en de Kinderbescherming.” Willem: “Dat de mensen van de kinderbescherming en de jeugdzorg je niet meteen een stempel opleggen van: jij hebt vroeger  jeugdzorg  gehad,  dus  kun  jij  je  kinderen  niet opvoeden. Ze moeten de mensen eerst helpen. Bij ons ging het  zo: Wij mochten  de  eerste weken  onze  kinderen  niet eens meer zien. De hechting tussen de baby en de moeder moet  blijven.  Dat  is  juist  de  periode  dat  je  moet  gaan wennen.”Sylvie: “Soms is het beter dat je kind wel uit huis geplaatst moet  worden,  maar  dan  niet  het  contact  verbreken.  De echte  binding  tussen  moeder  en  kind,  de  ouders,  moet blijven.” Willem:  “En  dan wil  je met  de  instanties  praten, maar  ze luisteren  niet.  Er  wordt  wel  gezegd  dat  de  jeugdzorg verandert, maar er wordt niks mee gedaan.  Ik ben zelf uit huis  geplaatst  geweest  als  kind,  en  die  reputatie  blijft  je achtervolgen. Ook  in de rechtbank, want de rechter heeft maar een half uur. Het rapport van de Kinderbescherming was  hetzelfde  als  dat  van  de  gecertificeerde  instellingen. Daar stonden fouten in. En dat werd niet gecorrigeerd. Naar ons werd niet geluisterd.” 

Overhandiging Boek



All Together for Dignity  www.atd-vierdewereld.nl                                  pagina 3SEPTEMBER 2022    Nr.178 

De heer van Ooijen: “Maar het verband met armoede: Wat zouden jullie graag willen zien? Wat zou ik samen met de minister van rechtsbescherming moeten doen?” Willem: “De mensen echt helpen. Schulden beter regelen, de mensen daarin begeleiden. En niet steeds het verleden oprakelen.  Ik  was  ook  een  zwerver,  maar  dat  ik  ben veranderd staat niet in hun rapport.” 

De heer van Ooijen stelt de vraag of je ouders zou moeten kunnen dwingen? Als de kinderbescherming vindt dat een vader bijvoorbeeld naar een psychiater zou moeten voor de veiligheid van het gezin? We kwamen daardoor te spreken over de trauma's die de uithuisplaatsingen en armoede veroorzaken bij mensen. “Maar er wordt niet aan die trauma's gewerkt.” Willem:  “We  willen  zorgen  dat  onze  kinderen  het  dan elders  goed  hebben.  Maar  zeggen  van:  Nou  ben  je  je rechten kwijt,… en dan ben je ze voor altijd kwijt. Maar als mens kun je veranderen. Ik ben gaan werken, ik ben mijn schulden kwijt, maar ik ben nog steeds …., (Willem zucht). De  kinderen  blijven  waar  ze  geplaatst  zijn,  dat  blijft gewoon. Dat blijft gewoon bestaan.” Sylvie: “Voor je eindelijk goed geholpen wordt…, er is tijd nodig om de gezinnen en de kinderen daadwerkelijk te begrijpen, voordat je er achter komt wat er aan de hand is.” Annie: “We hebben met meerdere mensen van de Vierde Wereld  gesproken  die  ervaring  hebben  met  uithuis‑plaatsingen, die leven nog steeds in armoede. De criteria voor  uithuisplaatsing  maken  dat  er  geen  link  wordt gelegd tussen armoede en uithuisplaatsing van kinderen. Zo is één van de criteria om een kind uit huis te mogen halen   gebrek aan medische zorg. Maar dat kan ook een teken  zijn  van  armoede.  Dus  moet  het  gezin  eerst voldoende middelen van bestaan hebben.”

Annelies: “Er wordt te snel geoordeeld. Ze noteren vooral uiterlijkheden  zoals  hoe  de  slaapkamer  eruit  ziet. Uiteindelijk is dat niet het belangrijkste. Een gezin is best een  ingewikkeld  systeem  waar  je  eigenlijk  heel  goed, jarenlang  aanwezig moet  zijn  voor  je  alles  in  de  gaten hebt.” De heer van Ooijen: “Maar het moment dat er uiteindelijk een uithuisplaatsing wordt voorgesteld tot dat moment is er natuurlijk  al  best  wel  lang  eerstegraads  hulpverlening gedaan.  En  als  die  het  niet  voor  elkaar  krijgt  om  het helemaal veilig te krijgen, bedoelen jullie dan dat ze te snel overgaan tot uithuisplaatsing?”  Willem: “Ja, zo ging dat bij ons.” Sylvie:  “Dat  is  ook  onze  ervaring,  ja.  Maar  ik  heb  als ervaring ook dat ik niet weet waar ik moet zijn. U heeft het over een gesprek, maar waar moet ik zijn? Ik zit met mijn handen in het haar, en uiteindelijk kan ik naar een Blijf van mijn Lijfhuis, waar ik vroeger geweest ben, en als nu mijn dochter agressief is naar mij: Waar moet ik naar toe, op welk  adres moet  je  zijn?  Je  voert  dan wel  gesprekken, maar waar moet je zijn dat je echt hulp krijgt?” 

Maarten Van  Ooijen  sluit  het  gesprek  af:  “Het  is  heel ingewikkeld.  In  feite  gaat  het  op  landelijk  niveau  om  de rechtsbeschermingsketen,  die  uiteindelijk  naar  beleid  en wetgeving voert. En daar gaan jaren overheen. We moeten erover  nadenken  hoe  we  het  gesprek  op  een  passende manier verder kunnen voeren.”  Annie van den Bosch
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DERTIG JAAR OPKOMEN VOOR MENSENRECHTEN

In  1992  erkende  de  Algemene Vergadering  van  de Verenigde  Naties  17  oktober  als  de  Internationale  Dag voor de Uitroeiing van Armoede. In juni vierde de Franse Economische,  Sociale  en  Milieuraad  (ESEC)  de  30e verjaardag van die dag met een evenement dat ook keek naar uitdagingen en hoop voor de komende 30 jaar.“Het feit dat 17 oktober nu een officiële internationale dag van de VN is, is een ongelooflijke erkenning”, verklaarde Monnet,  activist  van  de Vierde Wereld.  “Onze  ouders zaten gevangen in stilte”, legde hij uit. “De internationale dag heeft ons geholpen onze persoonlijke problemen te overwinnen  en  onszelf  te  zien  als  wereldburgers  en verdedigers van de mensenrechten”.Ti jdens  een  rondetafelgesprek  over  “Armoede weerstaan,  vrede opbouwen” had de heer Monnet  een vraag voor de deelnemers: “Wat doen we met wat Joseph Wresinski in 1987 zei? Wat doen we met zijn woorden in de hallen van de macht waar de toekomst van de mensheid wordt  beslist?”  Verwijzend  naar  de  woorden  die  zijn uitgehouwen op het Parijse Mensenrechtenplein:“Overal waar mannen en vrouwen veroordeeld zijn om in extreme armoede te leven, worden mensenrechten geschonden. Om samen te komen om ervoor te zorgen dat deze rechten worden gerespecteerd, is onze plechtige plicht.”Wat Wresisnki toen zei, zei Monnet, “Is niet zomaar een boodschap,  maar  een  plan  voor  vandaag  en  voor  de toekomst”. “Het is”, benadrukte hij, “Een   erkennen van de  kennis  van  mensen  in  armoede  en  vertrouwen  op elkaar om een waarheidsgetrouwe dialoog te voeren over de  toekomstige  economie  en  de  samenleving  die  we momenteel opbouwen voor vrede en mensenrechten.” Tijdens  een  andere  ronde  tafel  verklaarde  France Fournier, Canadese ATD‑activist en lid van het Collective for a Quebec Without Poverty:

“We zijn niet overal arm in, dit is wat 17 oktober zegt. We hebben  ook  sterke  punten.”  “Op  17  oktober,  tijdens evenementen  over  de  hele  wereld,  spreken mensen  in armoede  zich  vaak  uit  over  hun  eigen  ervaringen.  Dit helpt  voorkomen  dat  er  fouten  worden  gemaakt  of wetten  worden  aangenomen  die  ongelijkheid  in  stand houden. Als je mensen onderaan de ladder een extra trede laat beklimmen, profiteert de samenleving als geheel.”President   Donald  Lee,   van ATD Vierde Wereld Internationaal,  voegde  eraan  toe  dat  de  kracht  van  17 oktober “Het menselijke gezicht van armoede ziet”. Velen bij de VN zien het ware gezicht van armoede niet. “17  oktober  maakt  deze  verbinding  tussen  mensen mogelijk. Dit maakte het mogelijk om de link te leggen tussen mensenrechten en armoede en om onze manier van kijken te veranderen.”Roberto  Bissio,  uitvoerend  directeur  van  het  Derde Wereldinstituut  en  lid  adviescomité  maatschappelijk middenveld  van  het  Ontwikkelingsprogramma  van  de VN,  benadrukte  dat  het  overwinnen  van  armoede vandaag een reële mogelijkheid is. "De wereld heeft alle middelen  die  ze  nodig  heeft".  Hij  verwees  naar  een uitspraak van Gandhi: "We hebben meer dan genoeg voor ieders behoefte. Maar we hebben niet genoeg voor ieders hebzucht”   of  anders  gezegd:  “De  hebzucht  van  enkelen,  die  die rijkdom,  onze  rijkdom,  echt  monopoliseert.  Er  is  een concentratie  van  zowel  rijkdom  als  macht  in  bepaalde delen  van  de  wereld”,  zei  Bissio.  Bijvoorbeeld:  “Het gemiddelde  inkomen  van  elke  persoon  in  de  wereld  is meer dan 10.000 euro per jaar. En toch leven meer dan een miljard mensen met minder dan wat elke koe in Europa elke  dag  als  subsidie  krijgt.”  Als  het  gaat  om  het overwinnen van armoede,  lijkt er altijd een gebrek aan middelen  te  zijn.  Hij  wees  er  echter  op  dat  tijdens  de pandemie miljarden als bij toverslag tevoorschijn leken te komen  om bedrijven  te  redden. Het  is  duidelijk  dat  hij daaruit  concludeerde:  "Het  is  niet  zo  dat  mensen  arm moeten  zijn  omdat  er  niet  genoeg  is...  Er  is meer  dan genoeg om elke persoon in de wereld van vandaag een waardig leven te bieden.”Tot slot zei Aye Aye Win, voorzitter van het Internationale Comité voor 17 oktober, dat ze hoopte dat de deelnemers aan het evenement: “De geest van 17 oktober" het hele jaar door in hun werk zouden meenemen, zodat mensen op  een  vreedzame,  duurzame  planeet  kunnen  leven, zodat ze vrij zijn om hun eigen keuzes te maken en deel te nemen aan beslissingen die hun leven beïnvloeden.”Uit: Dertig  jaar  opkomen  voor mensenrechten  ‑ ATD Fourth World (atd‑fourthworld.org)www.twitter.com/atd_nederland

Internationaal Nieuws
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17 OKTOBER 2022Internationale Dag voor de uitroeiing van armoede

Waardigheid  voor  iedereen  in  de  praktijk:  Het engagement dat we samen aangaan voor sociale rechtvaardigheid,  vrede  en  behoud  van  de planeet.Voor  de  keuze  van  het  thema  voor  de  jaren  2022‑2023 ontving  het  Forum  armoedebestrijding  157  reacties, hetzij  van  individuen  of  groepen.  Achter  deze  157 bijdragen  gaan  meer  dan  200  mensen  schuil,  deze antwoorden  vertegenwoordigen  de  bijdragen  van  40 landen.De voorgestelde thema's zijn:  • Thema 1: Inclusief herstel van COVID‑19 voor duurzaam levensonderhoud, kwaliteitsonderwijs, welzijn en waardigheid voor iedereen. (64 stemmen)•  Thema 2: Wat we elkaar geven om waardigheid voor iedereen te bereiken binnen de grenzen van onze planeet. (88 stemmen)Enkele motivaties voor de keuze van thema 2"Thema 2 nodigt ons uit om actief deel te nemen aan het bereiken  van  waardigheid  voor  alle  bewoners  van  de planeet." Elvira C., Columbia"Iedereen heeft recht op een waardig bestaan, ongeacht waar men geboren is,  in welke gemeenschap of in welk land men woont. Ook de menselijke waardigheid  staat centraal  in  de  mensenrechten.  De  waardigheid  van mensen is niet langer iets wat men verdient vanwege hun sociale klasse, kleur of ander voordeel. Het  is  iets waar ieder  mens  mee  geboren  wordt.  Alle  mensen  hebben recht op respect voor het mens‑zijn. Mensenrechten zijn onlosmakelijk  verbonden  met  waardigheid."  Mati, Bangladesh"Solidariteit  is  de grootste  van alle  rijkdommen van de wereld.  Het  versterkt  de  naastenliefde  en  bewaart  de menselijke waardigheid. Dit thema benadrukt ook onze verantwoordelijkheid voor de natuur. Ons welzijn hangt enorm  af  van  ons  gedrag  ten  opzichte  van  de  natuur." Hassimi S., Burkina Faso

"Bewustzijn dat leidt tot het aannemen van gedrag dat de grenzen  van  onze  planeet  respecteert,  maakt  ons verantwoordelijke wezens die in staat zijn tot verandering en  toewijding.  Door  onze  verantwoordelijkheid  te nemen, bouwen we aan onze menselijke waardigheid." Georgië, Libanon"De uitdagingen waarmee onze planeet vandaag wordt geconfronteerd,  zijn  talrijk  en  onderling  verbonden, inclusief die met betrekking tot armoede, ongelijkheid, klimaat en aantasting van het milieu. Erkennend dat het essentieel is voor mensen om de mogelijkheid te hebben om hun leven en hun toekomst te beïnvloeden, om deel te nemen aan besluitvormingsprocessen en om hun zorgen te uiten, om een betere en duurzamere  toekomst voor iedereen te bereiken. " Manal, AlgerijeUit: Raadpleging over het  thema van de  Internationale Dag voor de uitroeiing van armoede 2022/2023 | Extreme armoede overwinnen (overcomingpoverty.org)De Internationale Dag voor de uitroeiing van armoede in NederlandDit  jaar  zullen we  op  16  oktober  een  landelijke  viering organiseren  in  Nijmegen  bij  het  Titus  Brandsma Memorial,  waar  we  ter  gelegenheid  van  de  100ste verjaardag van Joseph Wresinski in 2017 een steen hebben geplaatst. 

Ook  in  Utrecht  en  op  diverse  plaatsen  in  Limburg waaronder in Heerlen zullen, in de week voorafgaand en op 17 oktober zelf, activiteiten plaatsvinden. Voor meer info: kijk op de website of onze sociale media.
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DE  STEMMEN  VAN  ALLE  JONGERENLATEN  TELLENInternationale jongerenbijeenkomst in Mery sur Oise

Lieven:  Voor  mij  was  het  niet  de  eerste  keer  dat  ik deelnam aan een internationale bijeenkomst in Méry sur Oise. Ik keek reeds lange tijd uit naar deze bijeenkomst en kan, na het meemaken van deze ontmoeting, enkel maar vertellen dat ik zeer blij ben dat ik erbij was. Ik zelf ben in dialoog gegaan over alles wat met werk en opleiding te maken heeft. Gesproken werd over de diverse moeilijk‑heden en struikelblokken, die een ieder van ons ervoer en wat  eventuele  voorstellen  voor  oplossingen  zouden kunnen zijn. Wat mij enorm geraakt heeft zijn de verhalen die sommigen konden vertellen over beperkingen die ze hadden en daardoor uitgesloten werden of de job niet te pakken kregen.  Ik heb naar anderen geluisterd en deze ervaringen  neem  ik  mee  naar  ontmoetingen  in  de toekomst. Het was een blij weerzien van oude bekenden en een aangename ontmoeting met nieuwe gezichten. Deze ontmoeting heeft mij nieuwe inspiratie en energie gegeven  om  door  te  gaan  met  de  jongeren  van  ATD Nederland!   Voor  de  off ic iële   afs luit ing  van  de internationale jongerenbijeenkomst hebben wij met zijn allen  een  plan  gemaakt  voor  de  volgende  jongeren‑bijeenkomst in 2023 te Straatsburg.Odilia:  Donderdagochtend  zijn  we  vanuit  Utrecht vertrokken met een bus vol  stretchers,  luchtbedden en tenten. Aan Lieven de schone taak de bus van 7 meter lang naar het internationaal centrum van ATD te rijden. Ieder land mocht een workshop voorbereiden en wij wilden een houten bank laten  beschilderen met spuitverf en gewone verf.  Dus  ook  een  paar  honderd  kilo  hout  en  enkele kratten verf gingen mee naar Frankrijk. Na uren snelweg en de smalle straatjes van Mery sur Oise kon Lieven onze bus dan eindelijk veilig parkeren bij ATD. “Wauw, wat een groot terrein met mooie gebouwen en heel veel ruimte om  te  kamperen,  te  voetballen,  te  eten  en  te  discus‑

siëren!” De organisatie had onze tentjes al opgezet en ook voor een Nederlandse tolk was gezorgd. Ook kregen we allemaal  een  naamkaartje  en  een  eigen  drinkbeker. Gedurende de avond kwamen er  steeds meer groepjes aan:  jongeren uit Spanje, Polen, Duitsland, Luxemburg, Ierland, Frankrijk, Roemenië, België en Zwitserland.Ik  zat  bij  het  thema  “Ons  bevrijden  van  de  blik  van anderen”. Op  school,  in  de  familie,  op  het  werk  of  bij sollicitaties,  op  straat:  overal  worden  we  door  andere mensen beoordeeld en  te  vaak  is dat oordeel negatief. Bijvoorbeeld omdat  je  andere kleren draagt, of  uit  een arme  buurt  komt,  of  veel  kinderen  krijgt,  of  verslaafd bent,  of  in  een  rolstoel  zit….  Door  het  oordeel  van anderen  voelen  we  ons  niet  veilig  om  ons  verhaal  te vertellen, om onszelf te laten zien en om onze dromen te volgen. Wat mij enorm geraakt heeft:  Iemand van mijn groepje vertelde  dat  zijn  begeleider  hem  had  geadviseerd  bij sollicitaties  niet  te  vertellen  over  zijn  verleden  van dakloosheid  en  verslaving.  Dat  is  ook  een  vorm  van oordeel: “Vertel maar niet wie je bent, want anders krijg je nooit  een  baan.” Het  bijzondere  is  dat  hij  20  keer  was afgewezen.  Toen  hij  de  21e  keer  weer  solliciteerde, besloot hij eerlijk zijn hele levensverhaal te vertellen. Toen pas kon hij echt contact maken met de werkgever en hij kreeg de baan. 

We hebben samen nagedacht over oplossingen:‑ Meer  uitwisselingen met  jongeren  uit  andere  landen. Door  mensen  die  anders  zijn  dan  wij  te  ontmoeten, verminderen onze vooroordelen. Dit heeft ook te maken met het recht op vrije tijd en ontspanning voor iedereen, waar ATD zich sterk voor maakt. In Mery was de sfeer heel open, positief en veilig, waardoor steeds meer jongeren hun persoonlijke verhalen durfden te vertellen waardoor er
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er nieuwe vrienden konden worden gemaakt.‑ Betere wetten tegen discriminatie, vooral discriminatie op  grond  van  iemands  sociaal‑economische  status. Alleen wetten zijn niet genoeg. Ook de mentaliteit moet veranderen.‑ Inspireren door het goede voorbeeld te geven. Door zelf kwetsbaar te durven zijn en  je verhaal  te delen, durven andere mensen dat ook eerder! Armando:  Ieder  Land  had  zijn  eigen  workshop,  waar andere landen aan konden meedoen. Voor de workshop wilden  we  een  soort  “denkbank”  maken.  Een  houten bank,  waarop  geïnteresseerde  jongeren  hun  ideeën/ creativiteit kwijt konden. 

Dit heeft aardig wat leuke resultaten opgeleverd.Het  doel  van  het  event  was:  Jongeren  samen  voor solidariteit in een duurzaam Europa! Mijn gekozen thema was educatie. Hierover ben ik met andere jongeren in gesprek gegaan en dit leverde aardig mooie resultaten op. Voor mij is dit een hele bijzondere ervaring geweest, die me lang bij zal blijven. Hoop er de volgende  keer  weer  bij  te  zijn,  maar  dan  met  meer jongeren! Deze bijeenkomst heeft me nieuwe inspiratie en nieuwe energie gegeven om in september weer aan de slag  te  gaan met  de  Jongeren  van ATD Nederland  (en Sue), met het inrichten van onze ruimte op 't Zwervel en met  het  uitbreiden  van  de  sociaal media,  om  zo meer jongeren te kunnen bereiken.Namens ons dank aan alle vrijwilligers, medewerkers en alle  mensen  die  deze  ontmoeting  mogelijk  gemaakt hebben en allen die aanwezig waren! Armando, Odilia en Lieven.

  BEDANKT TONVOOR JE JARENLANGE INZET

Ton  Redegeld  heeft  afscheid  genomen  als  lid  van  het bestuur. Hij wilde vorig jaar al stoppen, maar was toch nog bereid een jaar door te gaan.Ton was tot juli 2008 vele jaren voorzitter van het bestuur. Maar in 2013 heeft Niek Tweehuijsen Ton gevraagd om nu toch  als  gewoon bestuurslid  deel  uit  te maken  van het bestuur. Men vond het toen belangrijk dat een volontair ook  lid was van het bestuur, Ton was daar gelukkig toe bereid. Sindsdien kwam Ton trouw iedere drie maanden van Frankrijk naar Nederland en hij deed veel meer dan alleen  de  vergaderingen  bij  wonen.  Zo  was  hij  de drijvende kracht achter de regeling over het omgaan met grensoverschrijdend gedrag. En sprong hij in wanneer we er  door  onze  kleine  bemensing  niemand  was  om  het verslag te maken, of de vergadering voor te zitten.In de  laatste vergadering  in  juni heeft het bestuur haar waardering uitgesproken over de bijdrage van Ton aan al het bestuurswerk.We  hebben  gelukkig  in  juni  ook  een  nieuw  bestuurslid mogen benoemen, dat is Llewellyn Rijk.Voor de goede orde: het gaat hier niet om het bestuur van de beweging,  maar  om  het  bestuur  van  de  stichting  die  de beweg ing   onde r s teunt   ( pe r sonee l ,   j u r i d i s che / administratieve zaken, gebouwen, financiën).Louis Flapper
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AANBIEDINGEN   (prijzen inclusief porto‑ en adminkosten)

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 ..  …. ……………………………………... 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   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. 

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
Schrijnende armoede en uithuisplaatsing van kinderen  €   26,45 Aantal: _____ ex

IN MEMORIAMAnita Linderhof (Casteel)Woensdag  1  juni  is  Anita  Linderhof  (Casteel)  in  het ziekenhuis overleden. Ze is in het verleden regelmatig op vakantie geweest op  't Zwervel met haar gezin. Ze was een levenslustige, daadkrachtige, zelfstandige vrouw. Ze kon goed verwoorden hoe ze het leven ervaarde, ze had haar leven goed in de hand, ze schroomde niet om advies te vragen. Ze heeft geen gemakkelijk leven gehad, maar ze leefde voor haar kinderen. Wij wensen Luuc, Roy, Niels en Martijn veel sterkte.  
NIEUW BOEK: Recht op bescherming van het gezin, 


