
T H E  M I S S I N G  L I N K
a documentary by Fabio Wuytack

‘The Missing Link is een schitterende documentaire van Fabio Wuytack die 

hierin op een pakkende manier in beeld heeft gebracht welk een verleden 

alle opgeleide ervaringsdeskundigen met zich meedragen, hoe ze erin 

geslaagd zijn om hier bovenuit te stijgen en nu alles in het werk stellen om 

hun ervaringen met het leven aan de onderkant aan te wenden voor datgene 

wat we allemaal willen: een meer rechtvaardige en gelijke maatschappij 

waar armoede en achterstand defi nitief tot het verleden behoren.’

Ingrid Lieten
Vlaams Viceminister-president en coördinerend minister van Armoedebestrijding

a documentary by Fabio Wuytack

‘I highly recommend you watch the brilliant documentary made by Fabio 

Wuytack. He has succeeded in capturing the histories that the trained 

Experts by Experience have lived and how they apply these experiences of 

life at the bottom of society to help attain what we all want: a more just and 

equal society, where poverty and deprivation are a thing of the past.’

Ingrid Lieten
Vice-Minister-President of the Flemish Government and 

Flemish Coordinating Minister for Poverty reducation
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‘Alles wat je voor mij doet, maar zonder mij, doe je tegen mij.’
Gandhi

Wat is armoede? Gaat armoede over louter een gebrek aan geld of is er 
meer aan de hand? In ‘The Missing Link’ gaat Fabio Wuytack op zoek 
naar de binnenkant van armoede, in de marge van de welvaartstaat. In de 
ontroerende en fascinerende gesprekken met mensen die de armoede aan 
den lijve hebben ondervonden, komt de psychologische kant van armoede 
boven water. Hun aangrijpende levenservaringen confronteren ons met 
de impact van sociale uitsluiting. In een samenleving die verscheurt lijkt 
te raken door de steeds grotere kloof tussen arm en rijk, verenigt ‘The 
Missing Link’ verhalen vanop beide oevers. 
 
Authentiek, onthullend, diep-bewogen. 

‘Everything you do for me, without me, you do against me.’ 
Gandhi

What is poverty? Is poverty merely a question of lack of money or is there 
more to it? In ‘The Missing Link’ Fabio Wuytack tries to get aglimpse of 
the inside of poverty, in the margins of the welfare state. In the poignant 
and fascinating discussions with people who have experienced poverty 
themselves, the psychological aspect of poverty surfaces. Their touching 
life stories confront us with the impact of social exclusion. In a society that 
seems to be ripped apart by the continuously widening gap between 
the poor & the wealthy ‘The Missing Link’ unites stories from both worlds.

De documentaire ‘The Missing Link’ kan je vanaf nu bestellen via info@de-link.net. 
Deze DVD kost € 15 + verzendingskosten.

The documentary ‘The Missing Link’ can be ordered by e-mail at: info@de-link.net. 
The DVD costs € 15 + forwarding charges.

Nederlands gesproken / Engels, Frans, Duits, Italiaans, Spaans, Portugees en Bulgaars ondertiteld
Speelduur 43 min

Language: Dutch / Subtitles: English, français, Deutsch, Italiano, Castellano, Português, Български 
Duration: 43 min

V.U. Toon Walschap, Vzw De Link, Sint-Katelijnestraat 16-18, 1000 Brussel, 02/2040690.
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