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De universaliteit van de Rechten
van de Mens kan enkel
waargemaakt worden door de
wereldwijde uitroeiing van de
armoede
Boutros Boutros-Ghali,
voormalig Algemeen Secretaris
van de V.N.

Armoede ontneemt de mens
zijn meest fundamentele
rechten. Het is on-menselijk.
Bert, directeur.
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Omdat armoede een onrecht
is en volledig in strijd met de
mensenrechten. Het uitroeien
van de armoede moet
wereldwijd de norm voor het
handelen van politici worden.
Marie-Paule, politica

Lynn

Ik vecht
minstens
al 20 jaar
tegen
‘onrecht’armoede
Jean

Omdat ik geloof in het elkaar
helpen, tegen armoede.
Alexandre, onderwijzer U.K.

Laten we
het samen
beter
maken
voor
iedereen.

Ieder mens zijn waarde geven.
Solidair zijn om structuren te
veranderen, wat niet alleen
lukt.
Nick, ambtenaar.
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Bij de gedenksteen voor de slachtoffers van armoede op het
Sint.-Pietersplein in Gent waren op zondagochtend 17 juni zo´n
honderd mensen bijeen om de start van de campagne bij te wonen.

Ik wens alle mensen een mooi
leven toe.
Anne, logopediste.

Het is normaal om op te roepen tegen miserie : miserie is niet
iets wat we kunnen aanvaarden zonder te reageren (…)
Zinedine Zidane, profvoetballer Frankrijk

Al vijf jaar werk ik samen met
mensen die leven in armoede.
Ik ben gebeten door hun doorzettingsvermogen om te blijven
vechten tegen uitsluiting!
En ik wil samen met hen ook
blijven meevechten!
Marthe, sociaal-cultureel werker.

Extreme armoede uitbannen, een weg naar vrede. Is dit ook uw mening ?
Teken dan hier de oproep tot solidariteit online :
www.oct17.org/Ook-op-mij-mag-je-rekenen.html
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Hulp : een recht of een gunst?
Vierde Wereld Verkenningen 13 (Uitgave ATD Vierde Wereld Nederland)

Armoede: geen zaak van
liefdewerk, maar een schending
van mensenrechten.
Vierde Wereld Verkenningen 13
Auteur : René Gabriëls
(ﬁlosoof en sociaal wetenschapper)
Een buitenstaander kan armoede
beschrijven, met cijfers en met
kenmerken. Daar is niets mis mee.
Maar er is ook de andere kant: de
wijze waarop mensen armoede
beleven. Om dit spanningsveld te
overbruggen tussen het ‘buitenperspectief’ en het ‘binnenperspectief’, om daadwerkelijk iets
aan armoede te doen, is er dialoog
nodig. Die dialoog is het derde
perspectief.

VIERDE WERELDBLAD
Tweemaandelijkse uitgave van
de Beweging
ATD Vierde Wereld
Victor Jacobslaan 12,
1040 Brussel
Tel. (02)647 92 25.
Fax (02)640 73 84.
Prk. 000-0745336-85.
e-mail :
atd-vw.belgie@skynet.be
Belgische afdeling van de
Internationale Beweging ATD
Vierde Wereld
avenue du Général Leclerc
95480 Pierrelaye, Frankrijk
Door lid te worden van de
Beweging ATD Vierde
Wereld onderschrijft u de
basisopties van onze Beweging en betekent u een steun
in onze strijd om een einde te
maken aan de armoede.
Giften van 30 euro of meer
per jaar zijn aftrekbaar van de
belastingen. Een ﬁscaal attest
wordt in februari afgeleverd.
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Nieuw zijn deze inzichten niet.
Gabriëls geeft er zijn invulling aan
en verwijst naar een toespraak uit
1983 van Joseph Wrésinski aan de
Parijse universiteit de Sorbonne.
Voor wie de Universele
Verklaring van de Rechten van
de Mens naleest is geen twijfel
mogelijk : armoede is een schending van de mensenrechten. Toch
is het in onze maatschappij vaak
niet duidelijk of hulp nu een recht
is of een gunst. De armoedebestrijding blijft vol paradoxen zitten.
De auteur illustreert dit met het
verschijnsel van de voedselbanken.
Hun enorme groei is het symbool van zowel de afname als de
toename van de solidariteit met de
armen. De voedselbanken tonen
de gaten in het sociale vangnet van
de overheid die niet in staat is de
solidariteit zo te coördineren dat
alle burgers een fatsoenlijk leven
kunnen leiden. Anderzijds zetten burgers die de voedselbanken
draaiend houden zich onbezoldigd
in voor hun medemens. Maar deze
solidariteit zal altijd onvoldoende
zijn. De structurele oplossingen
moeten van de overheid komen.
De rol van de burger? Als er bij
een groter deel van de bevolking
morele verontwaardiging zou zijn
over armoede, dan zou de overheid
eerder geneigd zijn iets tegen de
armoede te doen.

Dialoog met de
Vierde Wereld
over Armoede
en
Mensenrechten
Amersfoort 21 november 2007
Deze studiebijeenkomst in
Amersfoort, georganiseerd
door ATD Vierde Wereld
Nederland, is de aanloop naar
een internationale bijeenkomst
in Frankrijk in februari 2008
met als thema : “Uitsluiting
stelt een democratie op de
proef, de bijdrage van
Joseph Wresinski.”.
De partners van de dialoog zijn
wetenschappers en ervaringsdeskundigen van armoede.
Wetenschappers die hun medewerking toegezegd hebben aan
de bijeenkomst in Nederland :
René Gabriëls (Universiteit
Maastricht), Lineke
Joanknecht (Amsterdam), Ides
Nicaise (HIVA en KULeuven)
en Ria van Nistelrooij
(Katholiek Centrum voor
Welzijnsbehartiging
Oost-Brabant, NL)
Info : christine.behain@
atd-vierdewereld.nl

Bestellen bij ATD Vierde Wereld Vlaanderen. Victor Jacobslaan 12,
1040 Brussel. Tel.: 02-647 92 25. E-mail: atd-vw.belgie@skynet.be
(24 pagina’s A5). Prijs: € 2. Met verzendkosen: € 3.
Het bedrag kan gestort worden op rekening 000-0745336-85 met
mededeling “Vierde Wereld Verkenningen 13”

Een geschenk uit de hemel

Groep ATD Vierde Wereld Willebroek bestaat 25 jaar

Eduard Van Steen was begin jaren
tachtig een paar keer naar Brussel
geﬁetst om wat geld te brengen
naar de Beweging ATD Vierde
Wereld Vlaanderen waarover
hij een artikel had gelezen. “Die
komen echt op voor de armsten”,
was zijn conclusie geweest. Mia
Cleymans woonde als religieuze
buiten het klooster in een wijk in
Willebroek en werkte voor ATD
in Brussel. Daar vond ze het adres
van Eduard en besloot hem te
gaan opzoeken, want hoewel ze in
dezelfde plaats woonden, kenden
ze elkaar niet.

Busje voor Volksuniversiteit
De ondertussen ﬂink gegroeide
groep Willebroek was ruim vertegenwoordigd toen op 17 oktober
1987 père Joseph Wresinski
de eerste gedenksteen voor de
slachtoffers van armoede in Parijs
onthulde. Ook Eduard en Melanie
waren erbij.
Mia Cleymans herinnert zich nog
als de dag van gisteren dat Eduard
in 1989 aankwam met een bedrag
van exact 172.999 Belgische franken. Mia mocht er 1 frank bij doen
en toen zei Eduard: “Zo nu is dit
geld van onze Vierdewereldgroep.
We gaan er een busje van kopen
om mee naar de Volksuniversiteit te gaan.”
“Want de Volksuniversiteit vond hij van het
allergrootste belang”,
licht Mia Cleymans toe.
“Die wilde hij nooit
missen”.“Mensen zien
daar vaak voor eerst dat
armoede niet hun schuld
is, dat het een structureel
en wereldwijd probleem
Eduard Van Steen en zijn vrouw Melanie wa- is, waar ze samen tegen
ren onafscheidelijk met elkaar en met kunnen opkomen. Dat
ATD Vierde Wereld verbonden. geeft kracht en moed.”

“Ge zijt precies nen engel uit den
hemel gezonden. Eindelijk zal
mijne wens vervuld worden. Op
mij kunt ge rekenen.” Dat was de
reactie van Eduard, toen Mia
Cleymans vertelde dat zij in
Willebroek met een Vierdewereldgroep wilde beginnen. Vanaf
oktober 1982 nam de groep meteen
deel aan de toen nog nieuwe
Vlaamse Volksuniversiteit.
Eduard, zijn vrouw Melanie De
Cock en hun kinderen hadden al
een hard leven achter de rug met
heel veel verschillende woonplekken en baantjes voor ze weer terug
in een krot in Willebroek kwamen
wonen.

Tapori
Inmiddels heeft Mia Cleymans de
fakkel al jaren geleden overgedragen aan Adèle Van den Broeck.
De groep komt steeds op dinsdagavond bij elkaar in het huis van
Adèle en Josée Smolders, beide
religieuzen die buiten het klooster
leven en werken.

Adèle Van den Broeck vroeg zich
vanuit haar idealen af wie werkelijk de allerarmsten zijn. De zoektocht leverde als antwoord op: de
generatiearmen. “Van de armsten
ontvangen en leren, naar elkaar
groeien”, dat is voor Adèle waar
het om gaat.
De groep Willebroek is zeer actief:
naast de wekelijkse bijeenkomsten
zijn er zeven keer per jaar Taporidagen voor kinderen uit alle lagen
van de samenleving. Bovendien
wordt deelgenomen aan de
Werkgroep Arbeid en Sociale
Zekerheid.
Louis Van Steen, neef van wijlen
Eduard, en zijn vrouw Anita zijn
altijd van de partij, ook tijdens de
Volksuniversiteiten in Brussel en
Antwerpen. Steeds weer kruipt
Louis achter zijn typemachine om
de vragen van de Volksuniversiteit
te beantwoorden. Anita leert momenteel lezen. Beiden vinden dat
ze ontzettend veel geleerd hebben
en met anderen gegroeid zijn in de
Beweging.
Baillet-en-France
Om het jubileum te vieren ging
een delegatie van de groep Willebroek begin augustus op bezoek
in het dit jaar geopende documentatiecentrum van de Internationale
Beweging ATD Vierde Wereld in
Baillet-en-France. Ook om haar
geschiedenis daar toe te voegen
aan het archief, zodat zij voor altijd
bewaard kan blijven.
Jos Delisse

De 17 Oktoberviering van dit jaar van het Mechels Armoedeplatform Plus
(MAP +) is op zondag 21 oktober in Willebroek vanwege het 25-jarig
bestaan. De groep zal een presentatie verzorgen over haar geschiedenis.
Het solidariteitskoor Frappant is van de partij om een en ander muzikaal
te omlijsten. Ook het lied dat Eduard Van Steen schreef zal zeker ten
gehore worden gebracht. Het eerste couplet gaat als volgt:
Eenmaal aangetreden / strijden we hand in hand
Broeders niet geweken / zusters houdt ook stand
al was in het verleden / onze strijd ondenkbaar
De dag van heden / is de Vierde Wereld daar
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Jongerenkaravaan
verovert
harten in
Brussel
Overal blije mensen van alle
leeftijden en uit alle lagen van
de bevolking. Veel verstevigde
en nieuwe contacten, plaatselijk,
landelijk en internationaal. Meer
dan 500 handtekeningen voor de
Solidariteitscampagne. De Jongerenkaravaan van de Internationale
Beweging ATD Vierde Wereld trok
van 3 tot 9 augustus een spoor van
positieve energie in Brussel. Vooral
in Schaarbeek en de Marollen werden de harten van velen veroverd.
Het konvooi is met een variërend
aantal jongeren al twee maanden
onderweg door Europese landen.
Het is één van de twee karavanen
die in het kader van de internationale Solidariteitscampagne op
17 oktober aan hoopt te komen bij
de Gedenksteen voor slachtoffers
van armoede in Parijs.
Een team van het Huis van de
Kennis van ATD in Brussel bereidde de komst voor met vooral
jonge, maar ook oudere militanten
en medestanders. De samenwerking tussen verschillende groepen
en mensen leverde een chemische
reactie op die voor bijzondere
ontmoetingen en veel hoogtepunten zorgde: de Internationale
Beweging ATD Vierde Wereld op
zijn best.
De ateliers en informaties op
zaterdag en zondag in Schaarbeek,
op de plek waar ATD door het jaar
steeds straatbibliotheek verzorgt,
trokken veel bekijks en deelnemers. Volop keuze: je glimlach
laten fotograferen en afdrukken;
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Het circus van medestanders Charlotte en Mikaël was
in Schaarbeek en de Marollen een groot succes.
meebouwen aan de Muur van
Solidariteit; muziek maken;
informatie krijgen over de
Solidariteitscampagne en over
17 oktober, Werelddag van Verzet
tegen Extreme Armoede; deelnemen aan de circusworkshop. Op
zondag namen ook enkele Vlaamse
jongeren van de Vrolijke Kring
uit Ronse deel. Aan het eind van
de middag volgde een daverende
presentatie van alle prachtige
werkstukken.

Twee intensieve dagen volgden in
de Marollen, aan de voet van het
Justitiepaleis, vlakbij het pleintje waar het Huis van de Kennis
wekelijks straatateliers houdt. De
delegatie van ATD Vierde Wereld
uit Breda (Nederland), die zondag
was aangekomen, deed inmiddels volop mee. De mensen van
de informatiestand haalden een
recordaantal handtekeningen op in
deze wijk waar ook veel toeristen
belangstelling toonden.

Kunst van het overleven

Toekomst
Ook vertegenwoordigers van de
17 oktober Werkgroep uit Oostende kwamen op woensdag naar
Brussel om het op de valreep nog
allemaal van dichtbij te zien en
mee te doen. In opperbeste stemming sloten de mensen die bij de
karavaan betrokken waren en de
buurtbewoners het project af met
een presentatie van alle mooie
werkstukken die in de Marollen
gemaakt waren.
De karavaan liet veel goede herinneringen, aanknopingspunten, contacten en ideeën voor de toekomst
achter.

De ‘caravaniers’, militanten,
medestanders en volontairs kregen
maandag Brussel te zien door de
ogen van daklozen. De gidsen
Joost en Jean-Pierre hebben allebei
op straat geleefd en verzorgden
deze ofﬁciële toer ‘Armoede en
de kunst van het overleven’ (zie:
www.polymnia.be). Een boeiende
en hier en daar ook emotionele
tocht, omdat verschillende deelnemers zelf ooit dakloos waren.
’s Avonds werd in jeugdherberg
Génération Europe een tentoonstelling geopend met bijzondere
werkstukken van Brusselse
mili-tanten.

Tekst en foto : Jos Delisse

Je hoeft geen
politicus te zijn
om armoede te
bestrijden
Zo probeer ik iets te
doen
“Mama, wanneer ga je nu eindelijk
geld meegeven voor mijn schoolreis want mijn naam staat al op het
bord?” vroeg mijn kind mij 6 jaar
geleden. Navraag bij de juf leerde
dat dit de standaardprocedure in de
school was: opdat de kinderen het
niet zouden vergeten. En navraag
bij mijn kind leerde dat het meestal dezelfde namen waren die op het
bord stonden. Hoewel het aanvankelijk gewoon uit vergetelheid was,
betaal ik van toen af regelmatig
bewust te laat, opdat de naam van
de kinderen, die het thuis moeilijk
hebben, niet alleen op dat bord zou
staan. Zolang de naam van mijn
kind daarbij staat, heb ik een reden
om daar vragen over te stellen.
Toen ik dit voorval deelde met
andere ouders en mensen van onze
groep, kwamen er tal van voorbeelden ter sprake, met als rode draad:
het gebrek aan begrip en soms ook
respect voor mensen die het moeilijk hebben.
We bleven onze ervaringen delen
en maakten elkaar sterker in
onze eigen aanpak. Maar we besloten om meer te doen. Al enkele
jaren trekken we nu naar scholen
waar we tijdens een pedagogische
studiedag of een personeelsvergadering op een interactieve manier
samenwerken met schoolmedewerkers. Samen proberen we de
drempels en uitsluitingsmechanismen in de school te ontdekken en
te zoeken wat er aan gedaan kan
worden.
Eerst hebben we onszelf gevormd
door heel wat te lezen over armoede, uitsluiting en onderwijs. Vooral

de getuigenissen van mensen die in
grote armoede leven, raakten ons
diep.

– het is kinderen van wie je weet
dat ze nooit op verjaardagsfeestjes gevraagd worden, uitnodigen
op de verjaardagsfeestjes van je
kinderen.

We geloven dat verandering
mogelijk is. Want je mag, maar
hoeft geen politicus te zijn om
armoede en uitsluiting te bestrijden. Je mag, maar hoeft geen
hulpverlener te zijn om armoede
en uitsluiting te bestrijden.
Je mag, maar hoeft geen hoge
studies gedaan te hebben of grote
verantwoordelijkheden op te
nemen.
Ieder mens kan neen zeggen aan
armoede en uitsluiting . Medestander of bondgenoot zijn van
de armsten is dit neen gestalte
geven , waar je komt, waar je
werkt, waar je bent:

– het is de medewerker van Kind
en Gezin die kwetsbare gezinnen
steunt nog voor de kinderen geboren zijn .

– het is een schooldirecteur, die
erop staat dat ALLE kinderen,
ook diegenen die nog niet betaald
hebben, hun boeken hebben op
de eerste dag van het schooljaar,
die de ouders om hulp vraagt bij
problemen en hen zo de erkent als
ouder.
– het is vragen aan de leider van
de jeugdbeweging waarom er nog
regelmatig, bovenop het lidgeld,
geld moet meegebracht worden
voor activiteiten en zo een gesprek
aangaan over toegankelijkheid, wat
uiteraard meer is dan ﬁnanciële
drempels.
– het is vragen aan je kinderen om
op school en in de klas, en waar
ook, de kant te kiezen van wie
uitgesloten wordt en hen hierin
ondersteunen.
– het is de leerkracht die zoekt hoe
elke ouder iets kan betekenen op
school en die elke ouder weet te
waarderen .
– het is het opnemen voor je
zwakste collega over wie velen
zich misprijzend uitlaten.

– het is de hulpverlener die steeds
de krachten van de hulpvrager
zoekt, en waardeert en die elke
mens met respect bejegent
– het is de medewerker van de
parochie die huisbezoeken brengt
bij uitgesloten gezinnen en hen
vraagt om mee te helpen op parochiefeesten, omdat ze erin gelooft
dat mensen vlugger de drempel
over durven als ze zich nuttig
mogen maken.
– het is de vrijwilliger in ziekenzorg die bij het doen van
huisbezoeken voorrang geeft aan
de gezinnen die in de moeilijkste
omstandigheden leven.
– het is de medewerker van de
mutualiteit of de vakbond die
initiatief neemt opdat informatie
in begrijpbare taal alle mensen en
zeker de meest kwetsbare mensen
zou bereiken.
– het is op plaatsen waar de armsten niet komen, voor hen spreken
maar beseffen dat het niet normaal is dat je voor hen spreekt,
dat ze er zelf zouden moeten zijn.
Het is hierover steeds kritisch zijn
en stappen zetten, en bevragen
opdat het ooit anders wordt.
‘Niet voor ons, maar met ons’
is de vraag van de meest arme en
uitgesloten gezinnen. Het kan.
En daarom durven we ook op u
allemaal rekenen.
B.V. – Medestandersgroep Kust
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Gezinsdag
Het was voor velen een heerlijke belevenis, de gezinsdag van
ATD Vierde Wereld in Han op zondag 24 juni. Gezinnen,
medestanders en volontairs waren met bussen uit alle hoeken van
België naar de wereldberoemde grotten gekomen om het begin van
het vakantieseizoen samen in ontspannen sfeer te vieren. Niet
alleen de grotten, maar ook de rit door het nabijgelegen wildpark
was indrukwekkend. In de grote open wagens heerste al voor
aanvang van de ‘safari’ een aangename spanning. En op de grote
speel- en picknickweide waar iedereen bij elkaar kwam was volop
gelegenheid om eens bij te praten.
(Foto: H. Vereeck)

De veelkleurigheid
van de armband
die je in dit nummer vind staat voor
de verscheidenheid
van mensen die zich
verenigen in de strijd
tegen armoede.
Deze armband
dragen is de oproep
tot solidariteit
steunen.
De armbanden
werden gemaakt in
16 talen en samen
hebben ze een lengte
van 137 kilometer!

Ook dat moet gebeuren
Aan het Europees
Parlement in Brussel
ligt een gedenksteen
voor de slachtoffers
van armoede. Volontairs van de Internationale Beweging
ATD Vierde Wereld
hebben deze zomer
de letters bijgeschilderd (op de foto
v.l.n.r.: Roseline en
Régis De Muylder,
Herman van Breen
en Fabrice Deroubaix) (Foto: Jos Delisse)

maak kennis met
DE INTERNATIONALE BEWEGING ATD VIERDE WERELD
op zaterdag 29 september a.s.

In het Frans, maar vertaling Nederlands en

van 14 u tot 18 u

Engels voorzien.

Victor Jacobslaan 12, Brussel
(Etterbeek)

Interesse, maar niet vrij op 29 september?
Neem contact op met Marijke of Katia op het Vlaams
Secretariaat;
andere informatiebijeenkomsten volgen.

(tram 81 vanaf station Brussel zuid –

Tel. ATD Vierde Wereld Vlaanderen : 02 647 92 25

halte Sint Antoonplein)

(voormiddag) of atd-vw.belgie@skynet.be
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1987- 2007 :
20 jaar Werelddag van Verzet tegen Extreme Armoede
Brussel

Woensdag 17 oktober van
18 tot 19 uur
aan de Gedenksteen bij het
Europees Parlement (ter hoogte
Belliardstraat 77, Brussel)
Getuigenissen van mensen uit
heel Europa die de armoede uit
eigen ervaring kennen
Hulde brengen aan de
slachtoffers van armoede
Organisator + info:
ATD Vierde Wereld België,
http://www.atd-vierdewereld.be
Woensdag 17 oktober van
13 tot 18 uur
aan en in de KVS, de schouwburg
aan de Lakensestraat en de Arduinkaai in Brussel
Evenement : Ontsnappen uit
armoede is een zaak van iedereen.
Knoop mee de strijd aan.
Organisator + info : Belgisch Netwerk Armoedebestrijding,
Vanaf 17 uur is vanaf deze locatie
vervoer voorzien naar de Gedenksteen aan het Europees Parlement.

Brugge

Zondag 14 oktober 2007 van
14 tot 16.30 uur
Dienstencentrum Van Volden –
J. Dumeryplein 1 (Boeveriestraat)
Brugge
‘Extreme armoede uitbannen, een
weg naar vrede’. Toelichting bij de
wereldwijde oproep tot solidariteit
door een vertegenwoordiger van
ATD Vierdewereldbeweging;
muzikaal en poëtisch intermezzo.
Info: Valeer Creyf, e-mail:
valere.creyf@telenet.be
Organisator: Uze Plekke, Wieder,
Medestanders ATD-Vierde Wereld
Brugge, Provincie West-Vlaanderen, Stad Brugge

Aalst

Woensdag 17 oktober van
9 .15 tot 12.00,
Grote Markt Aalst
Grote optocht van verzet tegen
armoede, randanimatie, muziek,
toespraken
Organisator(en) : Werkgroep Stop
de Armoede, een open samenwerkingsverband van militanten,
medestanders en organisaties,
Info : Karel Van Den Bossche,
stopdearmoede@welzijn.net

Oostende

Woensdag 17 oktober
Thema : kansrijk ontspannen
voor iedereen
Vanaf 13 u:‘vrijetijdsmarkt’ en
om 15.30 u: getuigenissen op het
stationsplein en in het stationsbuffet van Oostende
Om 17u30 vertrekt een bus aan
hotel Melinda te Oostende naar de
viering in Gent, bij de gedenksteen
aan het St Pietersplein
Info: Kristine Decroos:- e-mail :
kristine.decroos@belgacom.net
Organisator: Werkgroep 17
oktober Oostende, Medestanders
ATD Vierde Wereld
Oostende, Beweging van Mensen
met Laag Inkomen en Kinderen.

Antwerpen

Zondag 21 oktober 13- 18 uur
Permekebibliotheek,
De Coninck-plein,
Organisatie APGA
(Armoedeplatform Generatiearmoede Antwerpen)
van 13.30 - 15.30 u zijn er werkgroepen over diverse onderwerpen.
-Er zijn ook twee tentoonstellingen
van Brandpunt 23 en Samen Sterk
te bezichtigen.
van 16 tot 18 u is er politiek café,
gevolgd door een receptie
-Er is kleuteropvang en kinder- en
jongerenanimatie voorzien.

Willebroek

Zondag 21 oktober van
14 tot 17 uur
in de Gemeentelijke Feestzaal,
Van Landeghemstr. 99
Thema: Mapplaus: 25 jaar Beweging ATD Cel Willebroek, debat,
zang, feesttaart
Organisator: MAP+ (Mechels
Armoede Platform en Omstreken)
en Provincie Antwerpen
Info: Adèle Van den Broeck,
adele.vandenbroeck@skynet.be
of Miriam Meeusen,
0496.54.79.27,
miriam.m@skynet.be

Gent

Woensdag 17 oktober op het SintPietersplein van 19 uur tot 20 uur
Van 20 tot 21u ontmoeting in de
Kunsthal, Sint-Pietersplein
Thema: luisteren naar de armsten
Getuigenissen, toespraken, zang
én hulde brengen aan de slachtoffers van armoede. Organisator:
Beweging voor Mensen met Laag
Inkomen en Kinderen
Info: bmlik@skynet.be,
www.armstenaanhetwoord.be

Alle info up-to-date:
http://www.17oktober.be
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Voor wie
de pijn
van de
gezinnen
niet kent

« Ik kom uit een heel arm gezin en wij woonden in de barakken
aan de rand van Antwerpen. Ik woonde daar eigenlijk graag,
ook al was het in noodwoningen, niet lang na de tweede wereldoorlog. Wij waren er onder elkaar en voelden ons veilig.
Er was wel eens ruzie, maar dat duurde nooit lang.
Wij waren “die van de barakken”.
Maar ik weet nog hoe ik heel alleen over de grote steenweg stapte.
Dat mocht eigenlijk niet van thuis, want ik was nog te klein en de
oversteek was te gevaarlijk. Let op! Het was niet zozeer gevaarlijk
voor het verkeer … want toen waren er nog weinig auto’s … maar
het was vooral gevaarlijk omdat “de steenweg oversteken” zoveel
wou zeggen als “naar de anderen gaan”, naar de wereld van alle
anderen, die ons niet moesten hebben. Het echte gevaar was het
afgewezen worden, de afwezigheid van respect. Wij waren “maar”
die van de barakken, de minderen die op zijn minst vuil waren en
onbetrouwbaar. »

Tekening Steven Grijspeerdt

Tot zover Willy. Hij werd er stil bij en zijn ogen werden diepten
vol verdriet. Hij had de pijn van zijn leven uitgesproken. Nu zijn
er geen barakken meer. Maar nog heel veel arme mensen die bang
zijn voor de overkant. Want de barakken blijven diep in hen.
Karel Staes
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