
NIET ZOMAAR 
EEN JAAR 
 
Broechem: Voor de 
Werking Wereld-Delen 
was 2001 een jaar met 
stroomversnellingen. 
Bleef de gewone hulp-
verlening zowat op het-
zelfde peil, bij de soli-
dariteitsprojecten kwam 
er een vast steunfonds 

bij, de taalprojecten nemen een sterke vlucht aan intensiteit en 
de goederenbedeling kreeg een stockeerruimte. Er kwamen 
tal van nieuwe vrijwilligers, maar de hoeveelheid werk groei-
de evenzeer. Er kwam een plaatselijke erkenning, een volledi-
ge opname in de vzw Recht en Welzijn, én voor ’t eerst wat 
financiële slagkracht die vermoedelijk in 2002 van pas zal 
komen voor de verdere uitbouw van de werking. In enkele 
woorden is duidelijk dat de werking krachtiger wordt. De lijst 
van sympathisanten, losse medewerkers, vaste vrijwilligers en 
begunstigers groeit en het zal dankzij hen allen samen zijn dat 
we verder kunnen bouwen aan het welzijn van hulpvragers, 
armen van kortbij ons of van ver weg. 2001 was niet zomaar 
een jaar, het was een teken om stevig verder te doen. 
 
Chris Nollet, coördinator te Broechem 

JAARVERSLAG 2001 
vzw RECHT & WELZIJN 

2001 … 
Aan het einde van een jaar worden er talrijke beschouwingen gemaakt. Over 2001 zal men blijven zeggen dat het 
een moeilijk, rampzalig, zelfs een zwart jaar was. We denken dan nu aan de containers met de (overleden) vluchte-
lingen, de aanslagen en de terreur, bombardementen en oorlogen, de sociale drama’s na de grootse faillissementen,
… 2001 bewijst nog eens dat de kloof tussen rijk en arm een onrecht is, een kloof die onvrede, tot zelfs oorlog ver-
oorzaakt. Laat ons hopen dat deze bres ooit kan gedicht worden. 
Ook voor onze VZW  Recht en Welzijn was het een moeilijk jaar. Onze stichter – voorzitter pater Werner (Xavier) 
Verhaegen overleed op 30 mei. Dit heeft zich laten voelen, zeker in de plaatselijke werking te Pulderbos. Maar we 
gaan verder, op kleine bescheiden wijze trachten we onrecht aan mensen aangedaan, tegen te gaan. En dit lukt in 
talrijke verschillende initiatieven. Maar dit is maar mogelijk dank zij de steun en de medewerking van heel wat 
mensen. Er kan wat gerealiseerd worden dankzij de daadwerkelijke inzet van vrijwilligers. Daarom willen we 
iedereen die op zijn eigen manier een bijdrage heeft geleverd het voorbije jaar hartelijke danken. Zonder jou was 
er geen werking mogelijk zoals: 
- de juridische en andere begeleidingsinspanningen voor kansarmen 
- de ondersteuning van een muco-patiëntje 
- de verschillende solidariteitsactiviteiten 
- de taalprojecten 
- de stapelplaats De Loods 
Van harte bedankt voor jouw inzet en laten we in 2002 
samen verder werken aan meer welzijn voor iedereen. 
 
Martin Vantongerloo, voorzitter vzw Recht en Welzijn 

VZW Recht en Welzijn 
in PULDERBOS 
op zoek 
 
Toen Pater Werner in mei 2001 over-
leed zag de vzw Recht en Welzijn 
tegelijk haar juridische rechterarm 
verdwijnen. 
Van bij de oprichting was het duide-
lijk met welke ijver en gedrevenheid 
hij wilde werken: het recht van kans-
armen moest verdedigd worden als 
ede menswaardigheid enigszins in gedrang kwam. Pater Wer-
ner ondersteunde voor de vzw verschillende juridische proce-
dures, en met succes. Hij stak zelf de handen uit de mouwen 
voor woonwagenbewoners uit de buurt. Hij getuigde van een 
kritische maar milde geest. 
Enkele maanden voor zijn overlijden had hij het voorzitter-
schap doorgegeven aan Martin Vantongerloo, en later werd de 
zetel van de vzw naar Ranst overgebracht. Toch hopen wij dat 
het werk van pater Werner ook in Pulderbos kan worden verder 
gezet. Personen die in zijn gedreven geest voor armen en 
zwakken willen werken, kunnen zich kenbaar maken. Mis-
schien kan er zo opnieuw een consultatiebureel (zoals pater 
Werner het graag noemde) worden geopend. 
De genomen initiatieven, zoals de steun aan een muco-
patiëntje, worden inmiddels verder gezet. De vzw in Pulderbos 
hoopt dus ook verder op financiële steun te mogen rekenen. 
misschien kan je hier volgend jaar ook een jaaroverzicht uit 
Pulderbos lezen... 
 
Voor verdere contacten te Pulderbos kan men terecht bij : 
 
Dominic Verhoeven, 03/464.05.44 
Gaston Adriaenssens, 03/238.62.21 

De nieuwjaarswensen die u tot vorig jaar te Pulderbos ontving en het jaarverslag dat te Broechem al een paar jaren  
werd opgemaakt vormen dit jaar samen één jaarverslag: veel leesgenot over projecten die uw interesse wegdragen... 



GOEDEREN VOOR KANSARMEN 
PROJECT “DE LOODS” 
              Op 1 maart 2001 brak voor de goederenbedeling aan armen een nieuwe fase aan te  
  Broechem. Wereldmissiehulp in Boechout werd toen onze  

 weldoende partner. Een deel van een oude  
 legerhangar te Broechem, in  
gebruik door Wereldmissiehulp, 
mocht vrijgemaakt worden als stapel-
ruimte. Bovendien kregen we houten 
panelen gratis als bouwmateriaal. Een 
groep vrijwilligers ging van start rond 
coördinator Tini De Roover. Al vrij 
snel kwamen de eerste goederen toe.  
Met WMH werd toen al uitgewisseld. 
Nog enige tijd bleven kansarmen op de 
pastorie in zakken op zoek naar wat 
bruikbare kleren en huisraad. Rond de 

zomer werd De Loods echt actief en de drukte nam toe tot een erg drukke periode vlak voor Kerstmis. Als 
we de kleine schenkingen en afhalingen (ook in de eerste helft van 2001)  buiten beschouwing laten spre-
ken we van 15-tal “goederenbedelingen” en zo’n 25-tal goederenschenkingen.  
Alles laat vermoeden dat dit zal toenemen. Kringloopwinkels blijken voor kansarmen immers te duur, en 
verwijzers, zoals de sociale diensten van OCMW’s, e.a. leren De Loods nog maar pas kennen.  
De toekomst belooft heel veel werk om de stapelruimte te structureren. Enkele extra vrijwilligers met 
praktische handen zullen zeker welkom zijn. Begin 2002 worden ook stevige rekken geplaatst. En om de 
kosten te drukken werd een verkoop gepland van snuisterijen die bij goede-
renschenkingen toekomen:  in het Gildenhuis van Broechem op solidari-
teitszondag 17 maart 2002. 
 
 
Ook al lijkt de stapelruimte vaak reeds te klein, toch zijn wij Wereldmissie-
hulp uiterst dankbaar voor de ruimte én haar concrete hulp. De Loods wil 
de goede samenwerking bevestigen en nam bovendien in 2001 ook de  
jaarlijkse brillenactie voor WMH voor haar rekening. 

GROEIEN IN DIENSTBAARHEID 
De Werking Wereld-Delen te Broechem was op 3 september 2001 acht jaar jong. Ze ontstond als 
antwoord op de vraag van wijlen pastoor Vleugels uit Broechem om een werking tot stand te brengen 
rond plaatselijke solidariteit, Broederlijk Delen en Welzijnszorg. Eén van de proefnamen die destijds 
voor de groep bedacht werd was “Werkgroep Mensenzorg”. Hij sprak van de dienstbaarheid als bron van 
inspiratie voor de nieuwe groep. Alle gezindheden waren welkom in de groep. Na een (te?) snelle start 
kwam een terugval, waarbij via het parochieteam en het St.-Vincentiusfonds te Broechem, enkele zaken 
overeind bleven en gestart werd met “ziekenoppas” en een “rouwgroep”. Op hulpvragen werden vanaf 
1995 formeler ingegaan. In 1996 vond na overleg met Werner Verhaegen, sociaal bewogen pastoor van 
Pulderbos, de oprichting van de vzw Recht en Welzijn plaats. Hij had jarenlang hulpacties voor Polen 
gesteund en hulpvragers konden bij hem al vele jaren terecht. Het was zijn wens dat de vzw een typisch 
juridische inkleuring kreeg. Hij kreeg grote respons te Pulderbos. De werking Wereld-Delen te Broechem 
kreeg een vierledige werking: een basishulpverlening, solidariteitsprojecten, de goederenstock voor 
kansarmen (De Loods) en een taalwerking. Op 1 april 2001 werd heel deze werking onderdeel van de 
vzw. Wat de toekomst na het overlijden van Werner Verhaegen precies brengt weten we niet, maar we 
hopen dat het vooral een verdere groei in dienstbaarheid zal zijn. De werking Wereld-Delen te Broechem, 
én de werking te Pulderbos - en - wie weet? - een mogelijke nieuwe afdeling te Lier - zijn in ieder geval 
plaatselijke welzijnsschakels, die trachten werk te maken van gelovige diaconie samen met ieder die 
graag meedenkt over een gedreven zorg voor mensen. 



TAALWERKING 
 
Het jaar 2001 bracht voor de 
taalwerking vanuit Wereld-
Delen ook een nieuwe koers. 
De medewerkster van PRIC-
MA, die tegelijk ook vrijwil-
ligster was, kreeg een opvolger. De begeleiding van 
de vrijwilligers was een hele klus en er diende zich 
een verruiming van de opdracht aan. Nieuwe vrij-
willigers kwamen, sommigen met de eventuele start 
van bezigheden in het asielcentrum te Broechem 
voor ogen. Met Hugo Boen kreeg de taalwerking 
een coördinator. In de grote vakantie werden taalda-
gen gegeven te Lier. Daar daagden ook twee kinde-
ren op die voordien in de gemeente Ranst school 
liepen en er woonden, maar die (naaste een derde 
leerling) nooit door de plaatselijke scholen werden 
gemotiveerd: jammer! Vooral na de grote vakantie 
kregen de vrijwilligers de handen vol. De kerngroep 
besloot uit te breiden naar kleuters toe, niet naar 
huistaakbegeleiding. Deze voorkeur stoelde op de 
taalvatbaarheid van deze leeftijdsgroep ten nadele 
van huistaakbegeleiding, ook al werd die nood bij 
anderstaligen niet ontkend. Eind 2001 worden 2 
kinderen in begeleid te Broechem, 4 aan huis te 
Viersel, 3 in de A. Bergmannschool Lier, 32 op de 
locatie Basisschool St. Ursula Lier, 7 in de midden-
school aldaar (plus 2 kandidaat), 1 te Deurne en 2 
Marokkaanse moeders worden aan huis begeleid. 
Het gaat hier om 25 kleuters, 15 lagere schoolkin-
deren, 9 kinderen uit het secundair onderwijs en 2 
volwassenen. Ook rond andere kinderen die vroeger 
te Broechem woonden blijven contacten behouden. 
Zo stilaan neemt deze taalwerking dus heuse 
schoolallures aan. Vrijwilligers met ervaring in het 
onderwijs, of met een onderwijsopleiding zijn dus 
van harte welkom. We wensen hen veel vruchtbaar 
werk toe. 

GEDACHTEN 
 

Waar geen handen kunnen tasten 
en geen voeten kunnen gaan, 

waar de blinden nooit nog weten 
hoe de regenbogen staan. 

 
Waar geen stommen zullen spreken 

en geen doven ooit gezang 
zullen horen in het duister 

ook al zijn de nachten lang. 
 

Waar de bossen tevergeefs zijn 
en de nachtegalen stom 

waar de sterren wel staan glanzen 
buiten alle weten om. 

 
Waar de mensen ons wel lief zijn, 
maar het laatste weet men niet... 

Waar de hemel altijd grijs is 
stomgeslagen van verdriet. 

 
Waar het echt geluk te bloeien, 

stil bedekt te bloeien staat; 
Waar men slechts als in een spiegel 

mens en wereld gadeslaat. 
 

Geef een handvol van Uw vrede, 
van Uw onvoltooide Lied, 
omdat wij die zoveel weten 
zoveel maken tot verdriet. 

 
Geef een handvol van Uw vrede, 

van Uw onvoltooide lied, 
omdat wij die zoveel weten 
zoveel maken tot verdriet... 

 
(Uit “In Liefde bewongen”,  

Jubelcantate Broeders van Liefde 1982) 
 

BEGELEIDINGSPROJECTEN 
 
2001 was geen bijzonder jaar voor onze werking. De aangemelde problematieken waren van 
verschillende aard: taal- en opvoedingsproblemen, energiezorgen, huisvestingsnood en 
werkloosheid, huurproblemen, een paar faillissementen en het niet toestaan van OCMW-
steun, e.a. Een paar dossiers werden opgestart binnen de juridische lijn van de vzw Recht en 
Welzijn, waarvan slechts één gerechtelijk. Voor asielzoekers werden menselijke oplossingen 
gezocht. Een huurwoning werd volgens afspraak eind juni 2001 vrijgemaakt. En mensen 
kwamen héél vaak om raad. 
Voor deze begeleidingsprojecten blijft een nood aan vrijwilligers bestaan. Dit is misschien 
wel de moeilijkste taak van onze welzijnsschakel. Sommige vrijwilligers zouden zowat semi-
professioneel moeten kunnen handelen. Een utopie om hen te vinden? Een maatschappelijk 
werker op prépensioen misschien? We wanhopen (nog) niet! 



SOLIDARITEITSPROJECTEN 
 
De solidariteitsprojecten vormen een belangrijk deel van de jaaractiviteit. Steeds wordt getracht an-
dere projecten voor te stellen, tot heden een vaste optie. Zo wilden wij een eenzijdig beeld bij de goe-
gemeente doorbreken. Projecten van Broederlijk Delen en Welzijnszorg - vooral buiten het kerkge-
bouw -, een voorjaars-, een najaars-en een kerstproject - steeds gericht op een initiatief voor gezin-
nen (destijds zo gevraagd te Broechem) - en plotse noodtoestanden staan jaarlijks op de agenda.  
2001 werd geopend met een levensverslindende aardbeving in El Salvador, later gevolgd door een 
aardbeving bij 5 miljoen mensen in India. Het voorjaarsinitiatief Bambanani voor training van ge-
handicaptenbegeleiders in Klerksdorp (Zuid-Afrika) kreeg geen gehoor buiten St.-Job-in-‘t-Goor zo-
als vorige jaren. We zetten mee onze schouders achter een solidariteitszondag ten voordele van Bur-
kina Faso, en we herhaalden onze (bijna) jaarlijkse brilleninzamelingsactie ten voordele van dis-
pensaria in Congo. Op verzoek van de Indische pater Antoni Vallavanthara, die een steunpunt voor 
zijn projecten zocht in België, werd het Steunfonds Mannanam gestart. Zijn Rishi-centrum was het 
najaarsproject en zijn project Jyothir Dharma in Noord-India werd toevallig het kerstproject toen de 
contacten met het voorziene project uit 
het economisch rampzalige Argentinië 
verzwakten. Tenslotte kreeg Annie 
Jacobs uit Kontich dit jaar meerdere 
m³ speelgoed voor haar kinderwerking 
te Gady en Sprencovo (Olsztyn - Po-
len), en was er nog een oproep voor 
steun aan vluchtelingen uit Afghanis-
tan. Een eerste verruimde informatie-
actie voor deze projecten werd gepro-
beerd naar scholen, verenigingen en 
parochies toe. We hopen op vervolg. 
In de kerngroep wordt tevens nagedacht over de mogelijkheid om tot een netwerk van contactperso-
nen voor solidariteitsprojecten te komen. Met andere woorden: wie wil meewerken, is welkom! 

PULDERBOS STEUNT VERDER HET MUCO-PATIËNTJE 
 
Alhoewel de middelen om een muco-patiënt doorheen de jaren verbeteren 
en de medische wereld zich de zorgen van deze mensen - zge maar kinderen - duidelijker aantrekt, 
toch draait bijna alles rond verzorging van de zieken. 
 
Wanneer ouders bemiddeld zijn, doen zij er alles aan om hun kind een aangename tijd te geven,  
"het beste van het beste", zoals dat heet. De levensverwachtingen zijn niet groot. Waarom zo'n kind 
dan niet laten genieten van zoveel mogelijk dingen waar andere mensen, andere kinderen ook van 
kunnen genieten. 
 
Maar dat kost natuurlijk geld. De zorg die ons patiëntje krijgt, vraagt om extra financiële middelen. 
Precies die extra's kunnen het leven aangenamer maken.  
Om die extra levenskwaliteit te kunnen bieden, blijft onze vzw steun verlenen aan onze jonge patiënt. 
 
Bijdragen kunnen terecht op de centrale rekeningen van de vzw: 

000-1661420-04 
751-0036448-16 

met de melding "muco" 
 
Dankjewel! 
 



KASVERSLAG BROECHEM 
 
Begin 2001 bezat WD 25.090 Bef. Op 1 april kon met bijna het dubbele ingestapt worden in de vzw. 
De werkingsgiften groeiden sterk, die voor vluchtelingen vielen tot één vierde terug, de barbecue 
kende een financieel succes.  
De taalprojecten voor de sector Lier ontvingen 40.000 Bef van het Fonds E. Deprince, erg kosten-
dekkend, en met de andere sectoren viel het prijsplaatje nogal mee. De begeleiding van kansarmen 
om hen het leven wat aangenamer te maken kostte 60.000 Bef, zowat éénvierde minder dan het jaar 
voordien. Er moest minder voedinggeld worden uitgekeerd en een lagere energiebijdrage. Het aantal 
nieuwe dossiers bleef anderzijds ongeveer gelijk. De gemeente Ranst had 20.000 Bef over voor WD, 
een meevaller dit jaar. De werking van De Loods kostte iets meer dan er inkomsten waren, maar zal 
in 2002 genieten van een onverwacht groot bedrag (108.400 Bef) aan recuperaties van vroegere hulp, 
waaronder een som die voorbestemd was voor Caritas Internationaal hulpbetoon in Kosovo. 42.000 
Bef ging ernaartoe, alsook 13.736 Bef voor de heropbouw na de aardbeving in El Salvador en 5.000 
Bef voor India. Voor Afghanistan  ontvingen wij slechts 3.000 Bef steun. De Damiaanactie kreeg 
12.309 Bef, Caraes (in Zuid-Afrika) 14.542 Bef en Broederlijk Delen (in Burkina Faso) 25.020 Bef 
dankzij het solidariteitsmaal. Het najaars- en kerstproject met pater Antoni Vallavanthara bracht 
reeds 83.4000 Bef samen in het steunfonds Mannanam. Dat bracht de jaarinkomsten op 456.554 Bef, 
en de uitgaven op 239.387 Bef. Er blijft dus een moi bedrag over voor het steunfonds Mannanam en 
een mooie reserve voor, onder andere, de noodzakelijke uitbouw van  de goederenstapelplaats De 
Loods. 

ASIELCENTRUM 
 
Nog steeds is er geen echte duidelijkheid rond het asielcentrum te Broechem. Begin april 
werd duidelijk dat gebouwd zou worden voor 250 personen in de plaats van voor 180. 
Steeds opnieuw werd de startdatum uitgesteld. Ondertussen werden erg grootse werken 
gestart op het voormalige militaire domein aan de Van den Nestlaan. Dat het een 
definitief centrum wordt is duidelijk gezien de miljoenen die in dit centrum worden 
gestopt. In juni of juli zouden de werken opgeleverd kunnen worden en zou het centrum 
van start kunnen gaan. 
 



STEUNFONDS MANNANAM - INDIA 
 

Tijdens de zomermaanden tot eind oktober Was pater Antony Vallavanthara meermaals te gast 
in Broechem.  Hij nam deel aan een congres in New York en reisde voor het overige verschil-
lende landen af om fondsen te verzamelen voor ontwikkelingsprojecten van zijn congregatie in 

India.  
Zelf heeft pater Antony ook 
projecten: de oprichting van 
een centrum voor onderzoek 
en liturgie en godsdienstge-
schiedenis (RISHI). Daarbij 
een sociaal onderzoeks en 
projectontwikkelingsbureau 
voor tal van projecten, gaan-
de van vorming, de creatie 
van crêches, infrastructuur-
werken tegen overstroming, 
én Jyothir Dharma, het kerst-
project in Ranst, waarin ge-
zorgd wordt voor onderwijs, 
kleding,én onderdak van de 
allerarmste kinderen in Noord
-India.  
Hiernaast vind je een schrij-
ven van de man, die werke-
lijk met elke kleine som blij is 
omdat hij er daadwerkelijk 
iets zinvols mee kan doen.  
 
Pater Antony Vallavanthara 
vroeg een duurzaam project, 
want als gelden achterwege 
blijven kan hij ginds niet blij-
ven helpen. Dus werd een 
steunfonds opgericht om heel 
het jaar door gelden in te za-
melen. De meest voor de 
hand liggende werkwijze is 
deze, namelijk dat schenkers, 
met gelijk welk bedrag, een 
permanente stortingsop-
dracht per maand of trimes-
ter geven aan hun bank. Dan 
blijft deze inspanning écht 
bestaan.  
 
 
 

Jouw steun kan bijgevolg altijd terecht op rekening 833-5225023-85 
van het steunfonds Mannanam.  

Geef jouw bank vandaag nog een permanente betalingsopdracht…! 

 

MY DEAR FRIENDS 
 
Met deze woorden begint het dankwoordje 
dat we ontvingen van pater Antony Vallavant-
hara naar aanleiding van de collecten en voor 
het kerstproject Jyothir Dharma: 
 
“Beste vrienden, 
Ik schrijf jullie op nieuwjaarsdag. In twee uur 
tijd zijn wij hier overgegaan naar het nieuwe 
jaar. Ik wens jullie allen een Nieuw Jaar 2002 
met al de genadegaven van onze Heer.   
Ik ben jullie parochie dankbaar voor de 
vriendschap die ik heb ontvangen gedurende 
de tijd dat ik er op bezoek was, bijzonder bij 
de mis op Missiezondag. Het was heel lief van 
jullie. 
Ik schrijf jullie nu deze brief bijzonder om jul-
lie te danken voor al de steun die jullie gaven 

voor Jyothir Dharma bij gelegenheid van Kerstmis. Ik ben jullie 
zo dankbaar. Met het bedrag dat jullie voor mij verzamelden 
tijdens de kerstdagen zal ik verschillende kinderen en hun fami-
lies kunnen helpen. Het geld zal gebruikt worden voor het pro-
gramma “Kind en Moeder in Nood”.  Zoals ik al eens heb uitge-
legd zorgt dit programma voor kleding en boeken voor school-
kinderen en een huis voor elk kind in nood. Het verzamelde 
geld zal gebruikt worden voor deze kinderen en hun families 
tijdens de komende drie maanden en tijdens het schooljaar 
2002. Het lopende schooljaar 2001-2002 eindigt met maart 
2002. Het nieuwe schooljaar zal starten in juni 2002. 
Het geld dat we uit Broechem ontvangen zal met bijzondere 
zorg gebruikt worden in Jyothir Dharma. Binnen twee maanden 
zullen wij kunnen meedelen waar en bij welke mensen het be-
drag zal gebruikt worden. Ons plan is om het geld van de paro-
chie van Broechem te besteden in een continu project, dat door 
ons bestuur toegewezen zal worden aan sommige specifieke 
scholen en dorpen. 
Ik wens van harte een warm dankjewel te zeggen aan de hele 
parochie, en diegenen die hielpen bij dit kerstproject.” 
Pater Antony 



BONDIG    -   OM NIET TE VERGETEN ! 
 

• Vrijwilligers zijn overal welkom… trekkers vooral! 
•  
• In de taalwerking (onderwijservaring is een voordeel, geen must) zijn lesgevers welkom.. 
•  
• De vzw Recht & Welzijn doet aan juridische ondersteuning, begeleidingswerk bij kansar-

men, richt taalprojecten in voor anderstaligen, heeft een goedereninzamelingsplaats voor 
kansarmen "De Loods", heeft een woonwagenwerking, steunt een mucoviscidosepatientje 
en steunt tal van solidariteitsprojecten in binnen- en buitenland, waaronder acties van Cari-
tas Internationaal Hulpbetoon en het Steunfonds Mannanam. 

•  
• Op zondag 17 maart kan je in het gildenhuis te Broechem terecht voor een solidariteits-

maaltijd  met de voorstelling van "solidaire groepen", en de verkoop van snuisterijen uit 
De Loods. 

•  
• We zijn op zoek naar vrijwilligers met wat administratieve kennis, en anderen met wat so-

ciale ervaring. 
•  
• We zoeken een jurist die als geëngageerd vrijwilliger (!) wil meewerken. 
•  
• Meubilair, koelkasten, elektrische - of gasfornuizen zijn welkom in De Loods… 
•  
• Wie heeft twee rechterhanden en wil ook vervoer organiseren? 
•  
• Op 17 augustus ben je welkom op de barbecue van Wereld-Delen aan het Franciscusheem 

(achter Gildenhuis) te Broechem. 
•  
• Doe je een bijdrage voor onze werking? Voor Pulderbos: stort op rekeningnummer 000-

1661420-04 en voor Broechem: stort op rekeningnummer 789-5779169-24.(Geef een vaste 
opdracht aan de bank!) 

•  
• Wil je een algemeen project steunen: stort op reke-

ning 833-4512765-01 mits vermelding van de be-
stemming! 

•  
• Geef een permanente betalingsopdracht aan je 

bank voor het Steunfonds Mannanam in India. 
Bouw aan een duurzaam en nuttig project door 
jouw vaste bijdrage op rekeningnummer         

ERKENNING 
Iedereen heeft waardering nodig, ook een vrijwilligerswer-
king. Na de steun die we in de werking Wereld-Delen al een 
paar jaren krijgen van de Stichting Emmanuella Deprince 
(Stad Lier) kwam er dit jaar voor ’t eerst subsidie vanwege de 
gemeente Ranst voor ontwikkelingssamenwerking. Buiten de 
specifieke bijdrage destijds in 1994 voor het project ex-
Joegoslavië gebeurt dit voor het eerst, en bevat het een erken-
ning voor veel werk. 



De gelden die wij via onze sympathisanten ieder jaar bij gelegenheid van 
de bedeling van het jaarverslag ontvangen voor onze werking, betekenen 
een ware steun!  
Opnieuw vindt u hierbij een overschrijvingsformulier dat u op verschil-
lende manieren gebruiken kan: 
 
Wil je onze werking in 't algemeen steunen? Stort dan een bedrag op onze rekening zonder vermel-
ding of met de mededeling "werking". 
Wil je een specifieke actie steunen, vermeld dan de naam daarvan: bv. "Afghanistan","Muco", 
"speelgoedactie Polen", "Wereldmissiehulp", enz… of de eigen projecten "De Loods", 
"begeleiding", enz… 
 
Onze rekeningnummers: 
Voor de afdeling (Zandhoven) Pulderbos: 000-1661420-04  
Voor de afdeling Groot-Ranst (Broechem): 789-5779169-24 
 
Twee eigen projecten hebben een afzonderlijk rekeningnummer: 
Het steunfonds Mannanam: 833-5225023-85 
Taalprojecten Wereld-Delen: 777-5930246-33 
 
Wat nog beter is: geef een permanente opdracht aan uw bank om elke maand, of elk trimes-
ter een vast bedrag aan ons over te maken. 
 
Dank voor uw steun ! 
 


