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HONGER  NAAR  SOLIDARITEITOnder deze titel werd op 16 oktober in Utrecht een herdenking gehouden  van  de Werelddag  van  verzet  tegen  armoede  én Wereldvoedseldag. Tijdens de herdenking werd een bijdrage gelezen van Lilith, die als sociaal werkster in Utrecht aandacht vraagt voor mensenrechten en een brede visie op armoede als collectief probleem van de maatschappij.“Ik groeide op in armoede. De 14e van de maand was het geld op, we  zijn  soms  zelfs  op  straat  in  vuilnisbakken  naar  eten  gaan zoeken. We aten zo vaak gewoon spaghetti met ketchup, dat was dan  de  enige maaltijd  op  een  dag. Mijn  grootouders  sprongen gelukkig  financieel wel  bij,  ze  kochten  kleren  en  schoolboeken, zorgden voor een ov abonnement om naar school te kunnen en gaven vaak hele kratten vol eten mee. 

We hebben daar tijdens de vakanties ook vaak gelogeerd. Zonder hen zouden we uit huis geplaatst zijn. Zonder  het  als  kind  goed  te  beseffen  ontwikkelde  ik  een eetstoornis. Doordat er vaak zo weinig eten in huis was begon ik te “hamsteren” wanneer er wel eten was, ik verstopte stiekem eten op mijn kamer bijvoorbeeld.  Ik kreeg eetbuien, waardoor  ik nog meer bijkwam. Ik had rond mijn veertiende door dat mijn relatie met eten niet normaal was. Het eten is elke dag nog een strijd met mezelf waar ik momenteel nog niet uit geraak. Ik ben op mijn 21e sociaal  werk  gaan  studeren  op  de  hogeschool,  met  in  mijn achterhoofd het idee dat ik dan van mijn nare jeugd iets positiefs kon  maken  om  mensen  die  het  ook  moeilijk  hebben  beter  te begrijpen.  Op  de  hogeschool  ben  ik  open  gebloeid.  Ik  kreeg erkenning  voor wie  ik was,  kreeg waardering  van  docenten  en stagebegeleiders,  ik  had  lieve  studiegenoten  en  begon langzamerhand mezelf iets waard te vinden.Mijn  boodschap:  oordeel  niet  over  uiterlijk  en  eetgedrag,  leer eerst het verhaal van iemand kennen.Ga mensen in armoede niet heropvoeden met tips over omgaan met geld of gezonde voeding en bewegen, daar zit vaak een ander probleem  onder  dan  iets  niet  weten  of  kunnen.  Geef  mensen vooral  zelfvertrouwen  en  steun  en  een  mogelijkheid  om  van waarde te kunnen zijn, daar hebben we allemaal behoefte aan.”

Lilith ondervindt nog steeds vooral gevolgen van de gevoels‑kant  van  armoede:  niet  de  eenzijdige maaltijden  waren  het grootste probleem, maar het gepest worden op school en de spanningen bij haar ouders. Er zijn in deze tijd van crisis veel projecten en initiatieven van solidariteit rond armoede: het delen van de energie‑vergoeding die  alle  huishoudens  krijgen  via  goede  doelen,  op  allerlei plekken verschijnen kastjes voor gratis menstruatie‑producten, collectieve koelkasten waarin eten beschikbaar gesteld wordt, het herverdelen van inkomen door een collectief van burgers in meerdere steden (Collectief kapitaal). Ralf Embrechts schrijft 17 oktober in Trouw: “Ondanks eindeloos veel projecten weet dit rijke land armoede niet eens en voor altijd uit te bannen. Armoede wordt  versnipperd  tot  kleine  onderdelen waar we  steeds  geen adequate,  duurzame  oplossing  voor  hebben.  Sterker  nog,  we houden het in stand.”Alles wat we willen, mogen of  kunnen doen  is  op  de  één  of andere manier voortdurend verbonden met geld. 

Het mechanisme zoals het nu werkt bevoordeelt mensen die veel  geld  hebben  en maakt mensen  die  weinig  hebben  nog armer.  In een goedkope,  slecht geïsoleerde woning betaal  je hogere  energiekosten  en  is  er  meestal  geen  geld  voor  dure besparende  investeringen.  Kunnen  we  een  economie bedenken  waarin  andere  waarden  centraal  staan  dan  alleen maar  meer  geld  maken? Waarin  de  bescherming  van onbetaalbare,  immateriële onderdelen van ons  leven (sociale relaties, natuur, vrede, gezondheid, zingeving) voorop staat? “Immers,  we  kunnen  een  probleem  niet  oplossen  met  de denkwijze die het heeft veroorzaakt” (Einstein). Annelies Neutel, Nationaal Team 



JONGEREN AAN DE SLAGMET SOCIALE MEDIAWisten jullie het al? Je kunt onze activiteiten en ons laatste nieuws nu volgen op onze facebookpagina en via ons Instagram‑account.

Onze  Facebookpagina ATD  Jongeren Nederland  bestaat sinds  juni  2022.  Zoals  je  misschien  in  het  laatste  Vierde Wereld Blad hebt  kunnen  lezen,  kwam Armando met  het idee  om  verdere  mogelijkheden  op  sociale  media  uit  te breiden  en  dat  hebben  we  gedaan. We  maakten  een facebookpagina om interessante artikelen over jongeren en armoede te plaatsen en te delen van wat wij van plan zijn te gaan doen.We  willen  onszelf  ook  graag  beter  bekend  maken  en makkelijker in contact komen met andere jongeren, ook met de  jongeren  die  we  afgelopen  zomer  hebben  ontmoet. Daarom  hebben  we  naast  Facebook  ook  een  Instagram‑ 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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.
Landelijk CentrumRegentesseplein 13 ‑ 2562 EV Den Haag070 361 57 87denhaag@atd‑vierdewereld.nlOntmoetingscentrum 't ZwervelRaalterweg 19 ‑ 8131 SB Wijhe (Ov.)0570 52 19 99tzwervel.wijhe@atd‑vierdewereld.nl
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www.atd‑fourthworld.orgOver de stichter:   www.joseph‑wresinski.org/nlFoto's: ATD Vierde Wereld, tenzij anders vermeldRedactie: Medewerkers ATD Vierde Wereld

ATDVIERDE WERELD

profiel aangemaakt,  ATD Jongeren Nederland.We hadden nog een goede start van ons account nodig. Sue's suggestie  om  portretten  van  ons  te  plaatsen  sprak  ons meteen aan en dat hebben we gedaan. Annasthasia heeft onze  profielfoto's  bewerkt  tot  kleurrijke  creaties. We beantwoordden om de beurt de twee vragen:  Heb je zelf al armoede meegemaakt?    Wat zou je graag verandert zien in de toekomst?Twee vragen waardoor we wat meer over onszelf  konden vertellen en waarom of hoe we bij ATD Vierde Wereld terecht zijn gekomen... Het is in het kader van 17 oktober dat Odilia het idee had om onze portretten op het web te delen.

Ben je benieuwd?Bezoek  dan  eens  onze  facebookpagina: @ATD Jongeren Nederland of vindt ons op ons Instagram‑account: @atdjongerennederland. ATD Jongeren

Jongeren van de Vierde Wereld
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STOP  MET  ZONDEBOKKEN  ZOEKENBeste vriendenDit is de 35e verjaardag van de Werelddag voor het over‑winnen van extreme armoede, een initiatief van Joseph Wresinski.  Die  dag  wordt  sinds  1992  erkend  en gemarkeerd door de VN.

Stop met zondebokken aan te wijzen!Macha  is  geobsedeerd  hoe  drugs  de  jongeren  in  haar buurt beïnvloeden en hoe dat geweld in het gezinsleven brengt. Zo heeft ze haar zoon Owen verboden om buiten te spelen. Ze heeft enorme offers gebracht om het zich te kunnen veroorloven een elektronisch spel voor haar zoon te kopen. Daarmee wil zo voorkomen dat hij naar buiten gaat, ook al is hun appartement klein. Op school was er ruzie en Owen kwam naar buiten met een hoofdwond. Voor  hem  is  'school  oorlog'.  Hij  droomt  ervan  om  een voetbalster  te worden en  zijn hele  familie  te  verhuizen naar een land van zijn dromen.Wat betekent het om de vrede in scholen en buurten te bewaren  zonder  de  gezinnen,  waarvan  de  kinderen gevangen  zitten  in  het  web  van  verslaving  te  brand‑merken  en  de  hele  buurt  te  veroordelen?  Laten we  op zoek  gaan  naar  diepere,  effectievere  antwoorden  dan zondebokken  aanwijzen.  Laten we  antwoorden  vinden die de waardigheid van elk mens respecteren.Elk  jaar  neemt de Werelddag  voor  het  overwinnen  van extreme armoede het initiatief tot een maatschappelijke dialoog met  de wereldgemeenschap.  In  deze  uitwisse‑lingen  ontmoeten  we  mensen  die  ervan  beschuldigd worden niet uit de armoede  te willen komen. We  reali‑seren ons dat ze elke dag worstelen om te overleven en daar  een  enorme  prijs  voor  betalen. We  ontmoeten klimaat‑, politieke en economische vluchtelingen en we ontdekken dat er overlap is in deze situaties. We hebben ontmoetingen met vluchtelingen van burgeroorlogen of invasies. 

We  weigeren  de  tegenstelling  te  maken  tussen solidariteit met mensen in armoede in hun eigen land en anderen  die,  op  de  vlucht  voor  oorlog,  met  niets aankomen. Al 30 jaar erkent de VN 17 oktober als de Internationale Dag  voor  de Uitroeiing  van Armoede.  Deze  dag  is  het juiste moment om elkaar te beloven het hele jaar door te blijven  vechten,  tegen  de  armoede  die  niet  hoeft  te bestaan. We werken samen te beginnen met de mensen die  leven  in  de  diepste  armoede  in  gemeenschappen overal,  dichtbij  en  ver  weg. We  willen  toegang  tot huisvesting  en  fatsoenlijk  werk,  onderwijs,  milieu‑rechtvaardigheid en sociale bescherming.Aan dat alles voegt Sandra, een activiste met   ervaring van  armoede,  toe:  "Door  armoede  word  je  afgewezen, uitgesloten, armoede maakt moe. We moeten bij mensen zijn en ze niet vanaf het begin veroordelen."Van  mensen  zondebokken  maken  is  niet  de  oplossing voor de kwalen van onze samenlevingen. Dat maakt het alleen  maar  erger.  Laten  we  samenwerken  voor  de waardigheid van alle mensen in de praktijk.Brief voor 17 oktober 2022 van het International Leadership Team ATD Vierde Wereld
< O > < O > < O > < O> < O > < O > < O >WAARDIG ZIJNAls alle mensen eens beter naar elkaar omkijkenElkaar nemen zoals we zijnZou dat waardig zijn?Als alle mensen eens naar zich zelf kijkenVoordat ze oordelen over een anderZou dat waardig zijn?Als alle mensen wat meer zouden delenBegrip tonen en luisteren naar elkaarDelen van waardigheidHoe mooi zou dat zijn?Waardig zijn , zeker ook naar jezelfJij mag er ook zijnJij, de ander, ik, iedereen is waardigHoe mooi zou dat zijn?Waardig mens zijnHoe betekenisvol kan dat zijn?Wees waardig voor mens, dier en natuurWees jezelf, wees puurWaardig zijn is meer dan alleen maar aardig zijn.Joze Kersten
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17 oktober 
17 OKTOBER WERELDDAG VAN VERZET TEGEN EXTREME ARMOEDE

In Nijmegen werd de werelddag herdacht bij het Titus Brandsma memorial met een toespraak door Henk Wubbolts, met een gedicht van Joze Kersten, het lied “oh Freedom”  begeleid door Marieke Rijpkema en een gedicht van Willem voorgedragen door Hetty Wubbolts.

In Utrecht was er bijzondere muziek,  werden twee getuigenissen voorgedragen over leven in armoede o.a. door Dennis van Elten, voorzitter van de Utrechtse armoedecoalitie, een info middag over gezond voedsel en op 50 locaties een  collectief stadsdiner met een lokale tv‑uitzending over armoede. 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In Heerlen werd samen gezongen tijdens de maaltijd van Caritas 045 en waren er interessante gesprekken aan tafel. Jozé en Mariëtte droegen een gedicht voor. Er werden tulpen gemaakt en deze tulpen werden in de wijk Heerlerbaan geplant en uitgedeeld.

In Wijhe werd er, tijdens de “Mijn Hand‑Tekening tegen armoede” actie, die op 1 oktober via sociale media was opgestart, samen genoten van de appeltaarten en appelsap van appels uit de tuin van ’t Zwervel, er werd samen gegeten en spelletjes gedaan.                                                               *Foto’s Nijmegen en Heerlen: Ron van der Elst, foto’s Utrecht: Peter de Bie



Internationaal Nieuws
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DEELNAME AAN  EUROPESE VIERDE WERELD  VOLKSUNIVERSITEITOver Institutioneel geweld en discriminatie op sociaal economische gronden.

Van 8 tot 11 september 2022 hebben, namens ATD Vierde Wereld Nederland, Wim Vriens en Annie van den Bosch deelgenomen  aan  de  Europese Vierde Wereld Volks‑universiteit in Pierrelaye, Frankrijk.In  de  uitnodiging  stond:  “Er  zijn  3  redenen  om  zulke bijeenkomsten te houden: ‑Kennis  maken  met  andere  personen,  want  als  je  niet alleen bent kun je elkaar moed geven;‑Elkaar ondersteunen en vooral de armen zelf versterken, die vaak gekleineerd worden;‑Het onderwerp: Slechte behandeling door instellingen, beter begrijpen hoe dat gaat en wat er moet veranderen. “Want het is ondraaglijk” zei Père Joseph. De  deelnemers  komen  als  persoon  met  persoonlijk belang, maar  we  vertegenwoordigen  ook  onze  achter‑ban, dus we spreken ook over ervaringen van anderen.”De  eerste  dag werd  ons  gevraagd welke  betekenis  de woorden DISCRIMINATIE en MISBRUIK voor ons had: In 1 of 2 woorden antwoorden met 2 minuten bedenktijd. Dat leverde een rijke oogst op. Het viel ons op dat iedereen een  ander  woord  noemde.  Bij  MISBRUIK:  geweld vernedering, verwerping, vooroordelen, onrecht…. Bij  DISCRIMINATIE:  uitsluiting,  manipulatie  rechts‑ongelijkheid, tweede klas burger….De aanpak was heel interessant. Er werd op gelet dat alle deelnemers  op  gelijkwaardige  manier  konden  deel‑nemen. Bij de thema's moesten we letten op: is het alleen discriminatie  van één persoon, of  van een groep  (zoals woonwagenbewoners,  of  ouders  van  geplaatste kinderen) of van het hele land (dus de wet)? Men vroeg zich af wanneer er sprake is van institutionele discriminatie: De definitie luid: “als beleid en geschreven en ongeschreven regels van instituten of organisaties leiden tot ongelijke behandeling op basis van afkomst, etniciteit  of  religie.”  Als  afvaardiging  van  Nederland hebben Wim en ik gekeken hoe dat onderwerp voor hun situatie geldt, en voor de andere gezinnen die we kennen. Hij en zijn toenmalige vrouw hebben samengewerkt aan 

het  boek  met  de  titel  “Recht  op  bescherming  van  het gezin”,  waar  we  voorbeelden  uit  haalden.  Zoals  de bevoogding  door  schuldhulpverleners.  Dit  is  ook  een vorm  van  discriminatie;  zelfs  al  heb  je  geen  schulden meer, wordt het je toch onmogelijk gemaakt om verder te komen.  In de wetten  rond de  jeugdzorg  staan  teksten, waardoor  kinderen  van  arme  gezinnen  eerder  uit  huis geplaatst kunnen worden dan kinderen van rijke mensen. Dat  noemen  we  discriminatie  vanwege  armoede.  Een vraag  aan  de  deelnemers  was:  Is  hier  sprake  van institutionele  mishandeling?  Dat  werd  bevestigend beantwoord met: Als dat herhaaldelijk gebeurt, want als beroepskrachten dat doen  is  dat  goedgekeurd door de instelling.  Als  de  directie  de  schuldhulpverlener verdedigt.  En  ook  als  het  gebeurt  omdat  wetten  dat toestaan. We  hebben  6  soorten  mishandeling  door  instituties gevonden: 1.  De diensten zijn ingewikkeld en werken slecht2.  Men beslist over ons en verplicht ons3.  Controle en sancties 4.  Sommige  beroepskrachten  respecteren  ons  niet, keuren ons ook af 5.  Men  kent  ons  geen  rechten  toe;  men  weigert  ons mensenrechten6. Lichamelijk of psychisch lijden. Er zijn situaties waarin instellingen  geweld  gebruiken,  maar  ook  waar  ze  de cliënten niet beschermen. (Vb, het kind dat klaagde over mishandeling en de hulpverlening dat niet geloofde, of waar de instelling buiten proporties reageert, of de cliënt onder druk zet. Of als de armoede in het gezin erger wordt dan vóór de ingreep van de instellingen). ging over AFHANKELIJKHEID VAN DE De  tweede dag BUREAUCRATIE.In de grote groep werd gesproken over de vragen: “Wat voor invloed heeft slechte behandeling en discriminatie op ons  leven?”  En:  ”Waarom  verandert  het  niet?”  Enkele antwoorden  waren:   “Ze  hebben  het  zelf   nooit meegemaakt.”  “Door  het  strafrecht.”  “Kinderen  wordt geleerd  zich  aan  te  passen  terwijl  ze  eigenlijk  begeleid moeten worden.” “De maatschappelijk werkers hebben het veel te druk.”Als vervolg hebben we gezegd hoe belangrijk het is onze kennis over te brengen, samen na te denken over onze strategie, wat kunnen we bijdragen aan de verandering. Over welke gezamenlijke vorming we nodig hebben als militanten en beroepskrachten,  zodat er gelijkwaardig‑heid is. We kunnen daarbij gebruik maken van het boek en op zoek gaan naar sleutelfiguren. Annie van den Bosch
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Via de theatergroep, waar hij thuis kwam en zijn collega's als vrienden en familie ervoer, raakte Peter betrokken bij ATD Vierde Wereld en de strijd tegen armoede en sociale uitsluiting.  Ook  bij  ATD  maakte  hij  vrienden  met  zijn vriendelijkheid, humor, positieve energie en was hij een voorbeeld en inspiratiebron. Christine Béhain bezocht Peter een tijd lang regelmatig thuis om over zijn levenservaringen te praten, waardoor hij  uiteindelijk  ook  mee  ging  werken  aan  het  recent verschenen boek “Recht op bescherming van het gezin”. Met  Annie  van  den  Bosch  besprak  hij  de  tekst  over hemzelf in het boek. Peter werd vanaf zijn vijfde onder de kinderbescherming  geplaatst.  “Die  bepaalde  alles”,  zei Peter “je had helemaal niets over je eigen leven te zeggen”. In tehuis De la Salle kreeg hij te maken met straffen en mishandeling  door  een  frater,  net  als  eerder  door  zijn vader. De broers en zussen groeiden apart van elkaar op 

zonder  familiegevoel.  “Toen  ik  uit  het  internaat  kwam stond ik ineens buiten, een tas met kleren had ik, meer niet. Ik wist  niks  van  de maatschappij,  21  jaar was  ik.”  Peter geeft  in  het  boek  aan  dat  hij  helemaal  niet  werd voorbereid op een toekomst, dat de kinderbescherming niks aan hem vroeg over zijn ouders, de situatie thuis, wat hij zou willen of meemaakte in de tehuizen. “Ik vind dat instanties,  maar  ook  de  regering,  veel  soepeler  met  de mensen moeten samenwerken. Er zijn veel laaggeletterden die geen verstand hebben van hoe het er in de maatschappij allemaal aan toe gaat. Voor hen wil ik me inzetten”.Peter deed dat ook door deel te nemen aan de landelijke verbindingsgroep  van  ATD.  Hij  ging  mee  naar  een ontmoeting  met  mensen  van  de  gemeente Woerden‑Oudewater  om  mee  te  denken  over  het  bereiken  van uitgesloten mensen. Peter sprak over de theatergroep en draaide het om: “niet zij zijn moeilijk bereikbaar, maar de gemeente is moeilijk bereikbaar”. Het weekend van Peter's overlijden kwam de Woerdense beleidsadviseur armoede kijken naar de voorstelling “ZIE DE MENS”. Peter vond in Harry Nusselder een goed vriend, een broer. Samen met Anja Lam vormden zij een familie die ze elkaar toewensten.  Ze  brachten  (feest)dagen  samen  door  of Peter bleef slapen vooraf aan een dag op 't Zwervel. Ze zagen  er  ook  op  toe,  dat  Peter  goed  voor  zichzelf  zou zorgen, maar dat was de laatste periode extra moeilijk.Facebook was voor hem een manier om in contact te zijn, om  met  anderen  grappen,  wijsheden  en  liefde  voor muziek  te  delen.  Iemand,  die  vooral  via  sociale media contact met hem had, schrijft:'Je kon de gekste dingen met hem bespreken, hij vond niks raar. “Rare mensen hebben altijd rare ideeën” zei hij.  Iets raars of aparts doen valt op en dat zullen mensen blijven herinneren.' Peter  heeft  met  de  theatergroep,  humor  en  levens‑wijsheid  zijn  zware  tijden  en  negatieve  ervaring  met mensen weten te overwinnen.Een  kennis  van  Peter  zei  tegen  hem:  “Jij  wordt  aan‑gestuurd  door  een  innerlijke  kracht”.  “Dat  klopt”, bevestigde Peter, “het is een drijfveer van binnenuit”. Sinds hij acteur is, loopt hij niet langer langs mensen heen, “ik kijk ze nu ook in de ogen”. Die  ogen  gingen  op  9  oktober  dicht,  de  lichamelijke kracht  was  op,  maar  wie  weet  langs  welke  wegen  de geestelijke kracht van Peter ons nog weet te vinden en inspireren. We wensen  iedereen  die  hem  kende  en  nabij was  veel sterkte.
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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. 

ONTMOETINGSDAGDe gasten van onze jaarlijkse ontmoetingsdag in september werden vrolijk welkom geheten door de kleurrijke papieren tulpen in de berm van 't Zwervel. Zoals gebruikelijk werden de gasten ook welkom geheten ditmaal door Annelies  en Annie van het Nationaal Team met een korte toespraak en de ontwikkelingen rondom het boek “Recht op bescherming van het gezin”. De groep Heerlen had een poppenkast spel over waardigheid. Het was een echte dag van ontmoeten van jong en oud, van nieuwe mensen  en mensen  die  de  beweging  al  heel  lang kennen. Zelfs het nieuwe bestuurslid met zijn gezin en de penningmeester waren aanwezig. Het was vooral ook een gezellig weerzien, soms na heel lang elkaar niet meer gezien te hebben. Overal zag je groepjes mensen gezellig pratend bij elkaar zitten of aan de aangeboden activiteiten meedoen, workshop vreedzame communicatie,  samen zingen, nest‑kastjes versieren. Even de zorgen vergeten van alledag. Wat vooral opviel, dat er  veel gezinnen waren met kleine kinderen. De kinderactiviteiten zoals schminken, tekenen en schilderen, een speurtocht, de verhalenverteller in het bos, het springkussen in de wei, de geitjes en ander kleinvee van de  broer  van  buurman  Guus  gaven  vooral  veel  blije kindergezichten. En de pannenkoeken waren de kroon op 

hun feest. Voor de volwassenen was er een goed verzorgde BBQ met  pastasalade  en  stokbrood.  Sommigen  kwamen een tweede keer opscheppen. Tuinman Jan had bij de schuur een  kraam  ingericht  met  groente  en  fruit  uit  de  tuin  die meegenomen konden worden door de aanwezigen. Jan  is ook imker en gaf uitleg over zijn bijen en de producten die deze ijverige beestjes leveren. Iedereen kon proeven van de meegebrachte  honing.  De  dag  werd  afgesloten  met  de inmiddels traditioneel geworden loterij.


