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De jongeren van Djynamo Vlaanderen De jongeren lezen een brief voor aan Joseph Wresinski 

JONGEREN  
SCHRIJVEN EEN 

VERJAARDAGSBRIEF  
AAN DE 100-JARIGE  
JOSEPH WRESINSKI.

DJYNAMO, DE 
JONGERENBEWEGING  

VAN ATD VIERDE WERELD, 
VERENIGT JONGEREN UIT HEEL 
VLAANDEREN. IN MAART 2017 
 GINGEN ZE SAMEN OP WEG 
MET THEATERMAKER  THOMAS 

JANSSENS EN SINDSDIEN 
KWAMEN ZE  MAANDELIJKS 

SAMEN. VANUIT HUN VERHALEN 
EN ERVARINGEN, HUN VRAGEN 

EN CREATIEVE IDEEËN,  
SCHREVEN ZE EEN 

 VERJAARDAGSBRIEF AAN 
DE 100-JARIGE JOSEPH 

 WRESINSKI,  OPRICHTER VAN DE 
INTERNATIONALE  BEWEGING ATD 
VIERDE WERELD. OP  17  OKTOBER 
2017, OP DE NATIONALE  VIERING 
VAN DE WERELDDAG VAN VERZET 

TEGEN EXTREME ARMOEDE IN 
BRUSSEL, LAZEN DE  

JONGEREN DEZE BRIEF MET  
VEEL OVERTUIGING  

VOOR. 

Beste Père Joseph, 

ATD Vierde Wereld bestaat nu 60 jaar. Mocht u nog ge-

leefd hebben, u was nu 100 jaar. Al een kleine 30 jaar zet-

ten wij de strijd zonder u voo
rt. (…) U bent een symbool 

voor veel mensen. U hebt individuen
 bij elkaar gebracht 

en zette hen in beweging. (...) Hoe zet je van
daag mensen 

in beweging? Dat is de vraag
 waar u ons mee op pad 

heeft gestuurd, toch? 
Wij geloven door naar bu

iten te 

komen. Door mensen echt te leren ken
nen. Door compli-

menten te geven. Door bij jezelf te beginn
en en dat uit 

te stralen naar anderen
. 

 
We hebben misschien opnieuw begeesteraars nodig? 

Voortrekkers die zich o
nvoorwaardelijk inzetten voor d

e 

kwetsbaren onder ons. We zijn nog niet veel mensen te-

gengekomen die dat konden. Glenn had een mooi voor-

beeld: zijn leerkracht/op
voeder op internaat. Die had hem 

het penseel gegeven en 
aan het schilderen gezet

. En toen 

hij de school verliet kre
eg hij de wijze raad: zet uw idee 

verder! Misschien moeten we zelf proberen iemands be-

geesteraar te zijn?!

Verzet is een mooi woord. (...) Het draagt de
 betekenis 

van verandering in zich:
 iets verzetten - iets o

mzetten, 

iets veranderen van plaa
ts. Ik denk dat we nooit dezelfde 

fout mogen maken als zij die ons klein
 houden: wanneer 

we spreken over verzet, mogen we nooit ‘tegen’ iets 

denken. We strijden VOOR iets. (…) We dromen vaak van 

ludieke acties. Onmogelijke ingrepen in de da
gelijkse dingen 

om ons heen. Om de mensen wakker te schudden, een
 

hart onder de riem te steken, oogkleppen a
f te nemen.

Beste Père Joseph, we zijn u niet vergeten. J
onge gene-

raties blijven uw strijd verder voeren. 

Oh ja en by the way: ne gelukkige, eh!

Enkele gedachten uit deze boeiende brief:

De volledige brief is te vinden op onze website via 
http://www.atd-vierdewereld.be/We-hebben-misschien-opnieuw- begeesteraars-nodig.html


