
WERELDWERELDWERELDWERELD----DELEN RANSTDELEN RANSTDELEN RANSTDELEN RANST    
Een van de coördinatoren van onze werkingen noemt 
mij soms vriendschappelijk ‘directeur-generaal’, ook al 
doe ik liever meer bescheiden. Maar zoals onze wer-
king momenteel draait ben ik gewoon trots op ‘mijn 
manschappen’ omwille van het vele werk en de volhar-
ding waarmee zij het vervullen. Nooit had ik kunnen 
denken dat Wereld-Delen zo zou evolueren. We vol-
doen op vele gebieden aan grote menselijke noden. 
Soms horen wij bittere ernst: het zich verloren voelen 
van kinderen en volwassenen die de taal niet machtig 
zijn, asielzoekers vol twijfel en tegenslag, arme mensen 
in de strijd om eten en wonen en om recht te beko-
men. Maar we zien ook  mooie zaken zoals tevreden 
gezichten bij mensen die zich gewaardeerd en gehol-
pen voelen, zelfs het geluk van trouwers na jarenlange 
miserie… Misschien staan we er niet dagelijks bij stil, 
maar het is duidelijk dat we hoop geven aan mensen 
omdat we hun geluk kiezen. En dat is het wat we soms 
bij diensten missen. Dus: doe zo verder, manschappen.  
Jullie inzet is veel waard. En dank aan allen die ons 
helpen om die inzet te blijven betonen! 
 
Chris Nollet, coördinator te Broechem, 0498/75.75.04 

JAARVERSLAG 2002 
vzw RECHT en WELZIJN 

Wereld-Delen Ranst              *               R&W Pulderbos 

Goede vrienden 
Beste medewerkers 
En lieve mensen, solidair met kansarmen en armen hier en veraf 
 
Ook nu weer zijn wij zo vrij u ons jaarverslag toe te zenden. Een jaar is zo snel voorbij, vooral als het vol zit met 
activiteiten en drukte. Zo is het ook met onze vereniging. In stilte wordt gesleuteld aan vernieuwing te Pulderbos 
en onze werking te Ranst neemt met een veertigtal vaste vrijwilligers en met nog eens een hele reeks losse mede-
werkers al serieuze vormen aan. Het volgende jaar wordt voor de werking te Ranst een bijzonder jaar. Precies  
op 3 september bestaat Wereld-Delen 10 jaar. Die datum kunnen wij niet zomaar laten voorbijgaan. Ik nodig jullie 
nu reeds uit om dit kleine jubileum met ons te komen meevieren. 
Ondertussen stijgt het aantal personen dat op ons beroep doet: de taalwerking is weer gegroeid in omvang, De 
Loods kampt op sommige momenten met een serieus tekort aan goederen omdat de vraag zo groot is, de begelei-
dingsactiviteiten krijgen nog steeds nieuwe aanvragen terwijl oude dossiers blijven lopen. Alleen de solidariteits-
acties blijven een beetje stapvoets. Het fonds voor ons mucopatiëntje en het Steunfonds Mannanam kunnen nog 
steeds op ondersteuning rekenen dankzij milde schenkers. 
Onze inzet tegen armoede kost echter geld. We gooien het echt niet aan deuren en ramen naar buiten. Maar we 
stelden voor het tweede jaar op rij een daling van giften vast. Bij deze hoop ik dan ook dat wij bij gelegenheid van 
dit jaarverslag op uw gulle giften mogen rekenen. Die zijn nodig voor onze werking. Zo helpt ook u mee om de 
lasten van vele armen een beetje te verlichten. 
Wij danken u voor uw sympathie en steun, en wensen u voorspoed in uw eigen omgeving! 
 
Martin Vantongerloo, voorzitter vzw Recht en Welzijn 

RECHT & WELZIJN PULDERBOSRECHT & WELZIJN PULDERBOSRECHT & WELZIJN PULDERBOSRECHT & WELZIJN PULDERBOS    
Recht en Welzijn in Pulderbos handelde dit jaar een 
aantal lopende kosten af. En de begeleiding van het in-
middels bijna 5-jarig mucopatiëntje blijft onder onze 
aandacht.  
Vierentwintig geïnteresseerde mensen blijven achter 
ons staan en dat stemt ons tot vreugde. Wij hopen im-
mers dat het 2003 een vernieuwde werking oplevert. Als 
eerste suggestie werd de inrichting van een stapelruimte 
geopperd. Deze zou in samenwerking met De Loods in 
Broechem plaatselijk inzamelen voor kansarmen. Ook 
hopen we mensen met noden in onze omgeving weer 
beter te kunnen opvolgen.  
We zijn dus op zoek naar nieuwe vrijwilligers met een 
diepe sociale motivatie. 
Wil je je inzetten voor R&W Pulderbos of wens je wat 
informatie dan kan dat bij: 
 
Dominic Verhoeven, 03/464.05.44 
Gaston Adriaenssens, 03/238.62.21 

 
Dit jaarverslag wordt met veel plezier en vriendschap bezorgd aan al onze medewerkers en sympathisanten. 

De vzw Consultatiebureel en Verdediging van Kansarmen in Recht en Welzijn  
heeft haar juridische zetel te G. Peetersstraat 38, 2520 Ranst (Broechem) 



GOEDEREN VOOR KANSARMEN 
PROJECT “DE LOODS” 
   
In de loop van dit werkjaar werd de werking in De Loods gezegend met verschillende nieuwe vrijwilli-
gers. Was vorig jaar de activiteit nog te omlijnen tot een vaste halve dag “werken” per week en af en 
toe present zijn voor extra activiteit, 2002 brak de werking verder open tot over de taalgrens heen. De 
werkers van De Loods zijn echte werkpaarden: je hoort geen klagen over ‘te veel’ of ‘te zwaar’... 
 
Het afgelopen jaar bracht nieuwe goederen aan via 53 schenkers. Daarmee konden wij aan  
67 gezinnen goederen bezorgen. Dat gebeurt nog steeds door tussenkomst van verwijzende instanties 
die het ter beschikking stellen van goederen dienen goed te keuren.  
 
Het is alleszins duidelijk dat het de allerarmsten zijn die goederen via De Loods ontvangen, en vaak 
ook asielzoekers die op 14 dagen tijd hier of daar een asielcentrum moeten verlaten zonder de minste 
financiën, zonder huisraad, soms ij zo na zonder woonst.  
 
We hoopten met af en toe verkoop van snuisterijen de uitgaven van De Loods te laten bekostigen, 
doch voorlopig slagen wij daar nog niet in. We hopen dat wel ooit te kunnen. Ieder heeft de kans om 
De Loods te steunen via de verkoop die op 6 april tijdens de solidariteitsmaaltijd te Broechem zal 
doorgaan. 
 
We sluiten af met heel goed nieuws: Wereld-Missiehulp heeft toegezegd dat de stapelruimte kon ver-
groot worden. Onze vrijwilligers zijn daar erg opgetogen mee: hulpvragers konden zich immers geen 
beeld meer vormen van de meubels die zij kregen omdat alles gedemonteerd moest worden wegens 
gebrek aan ruimte. Tegelijk heeft ook de gemeente Ranst ons een kleine bijkomende stapelruimte 
toegekend op hetzelfde domein, iets verderop. Ook hiervoor zijn we 
dankbaar. Het komt van pas. 

 
Info over De Loods: Tini De Roover: 03/485.66.15 
 
 
 
PS: Onze samenwerking met Wereld-Missiehulp verloopt uitstekend. Goederen 
worden uitgewisseld: overtallige kleding en voor kansarmen minder passend ma-
teriaal gaan naar Wereld-Missiehulp, dat ook ons gunsten biedt. 

PROFICIATPROFICIATPROFICIATPROFICIAT    
    
Na een jong leven met heel Na een jong leven met heel Na een jong leven met heel Na een jong leven met heel 
veel miserie en tegenslag is veel miserie en tegenslag is veel miserie en tegenslag is veel miserie en tegenslag is 
“onze Jumana”  gehuwd met “onze Jumana”  gehuwd met “onze Jumana”  gehuwd met “onze Jumana”  gehuwd met 
Marc. Ook al was het leven Marc. Ook al was het leven Marc. Ook al was het leven Marc. Ook al was het leven 
haar niet goedgunstig, toch haar niet goedgunstig, toch haar niet goedgunstig, toch haar niet goedgunstig, toch 
hielp zij zelf wie zij kon. We hielp zij zelf wie zij kon. We hielp zij zelf wie zij kon. We hielp zij zelf wie zij kon. We 
wensen Jumana met Marc en wensen Jumana met Marc en wensen Jumana met Marc en wensen Jumana met Marc en 
haar kindjes een mooie toe-haar kindjes een mooie toe-haar kindjes een mooie toe-haar kindjes een mooie toe-
komst toe!komst toe!komst toe!komst toe!    



TAALWERKINGTAALWERKINGTAALWERKINGTAALWERKING    
 
 
In 2001 tot aan de grote vakantie in 2002  was  
Wereld-Delen op 9 verschillende locaties actief en  
bewees er haar diensten aan 25 kleuters, 12 kinde-
ren uit de lagere school, 11  leerlingen uit het  
secundair onderwijs en aan een viertal volwasse-
nen. Tijdens de vakantieperiode werd vijf weken 
lang taalles georganiseerd voor een wisselende 
groep te Lier.  
 
In het nieuwe schooljaar kwam het Onthaalcentrum 
voor Vluchtelingen te Broechem bij op het lijstje. 
Daar wordt viermaal twee uur les gegeven, deels 
Nederlandse les, deels Engelse les. 
 
In het totaal telde de werking eind 2002 weer 24 
kleuters, 26 lagere schoolkinderen, 7 secundaire 
schoolleerlingen en een wisselend aantal volwasse-
nen.  
 
Na de grote vakantie werd de taalwerking steviger 
gestructureerd, en werden méér subgroepen ge-
vormd. Op die manier kunnen we enkele moeilijk-
heden voorkomen. De kwaliteit zal er zeker mee 
stijgen. 
 
Geregeld is er vraag naar taalles bij volwassenen 
die niet alleen de taal willen spreken maar ook vlot 
willen leren lezen en schrijven. Zij kunnen niet echt 
terecht in bestaande projecten. Het blijft onzeker of 
wij dit ook voor die behoefte een antwoord kunnen 
bieden. 
 
Voor de taalwerking kan je 
zoals steeds terecht bij Hugo 
Boen, 03/385.19.67. 

(Gebed  uit de werking R&W Pulderbos:) 
 
 

Ik bid U, HeerIk bid U, HeerIk bid U, HeerIk bid U, Heer    
 

Voor allen die in diep verdriet 

Zich hebben opgesloten 

Voor wie geen mens de tranen ziet, 

In eenzaamheid vergoten. 

 

Voor hulpelozen die zich klein 

En onbelangrijk voelen, 

Voor hen die overbodig zijn, 

Wier hart wel moet verkoelen. 

 

Voor allen die geen uitweg zien, 

Voor wie, waar ook op aarde, 

Vertwijfeling dreigt, de dood mis-

schien, 

‘t verlies van hoogste waarden. 

 

Voor deze die in oorlogspijn 

Op ‘t slagveld moeten sterven, 

Voor allen die voortvluchtig zijn, 

Geen onderdak verwerven. 

 

Voor mensen die verhongeren schier, 

Gekweld zijn en misprezen, 

Vervolging leden, maar nu hier 

Weer worden afgewezen. 

 

Voor allen bid ik, dat uw Geest 

Hen krachtig inspirere, 

Als ‘t kan, hun hart en ziel ge-

neest, 

Hen met zijn Licht bekere. 

 

En geef, dat ik mijn eigen kruis 

Met blije moed mag dragen. 

Breng mij en allen veilig thuis, 

Dit wonder durf ik vragen. 
 
 
(onbekende auteur) 

6 april 
Solidariteitszondag te Broechem 

 

(H)EERLIJKE MAALTIJD 
(soep, worteltjes– of spinaziepuree met worst en dessert) 

 
Om 12 uur 

In het Gildenhuis Broechem 
Ten voordele van Broederlijk Delen 

CEIBA project GUATEMALA 
 

SOLIDAIRE ORGANISATIES PLAATSTEN HUN STAND 



SOLIDARITEITSPROJECTEN BRACHTEN 8.104,05 EURO BIJEE N 
 

Het jaar 2002 bracht geen spoedacties binnen in onze activiteiten. Daarmee bleven de projecten be-

perkt tot Caraes, Broederlijk Delen, Damiaanactie, het Steunfonds Mannanam en projecten van de  

Broechemse pater Frans Douwen in Congo. Dit laatste was nieuw en bracht 567 euro samen. Het 

Steunfonds Mannanam bevatte vorig jaar een bijzonder grote som: 4.273 euro werd overgemaakt 

aan pater Antony Vallavanthara in India. Broederlijk Delen (solidariteitszondag en de spaaracties) ont-

ving via Wereld-Delen 2.064 euro. In het totaal ging 8.104,05 euro steun naar projecten. In oude 

munt is dat de som van 326.917 Bef! Niet slecht, vind je niet? 

 

Dank aan alle schenkers! 

Info: Chris Nollet, 0498/75.75.04 

PULDERBOS STEUNT VERDER HET MUCO-PATIËNTJE 
 
De werking R&W Pulderbos blijft zich inzetten om extra levenskwaliteit te bieden 
aan het jonge mucopatiëntje waar zij zich een goede vier en half jaar geleden 
voor engageerde. Zij gaat ervan uit dat de jongen alle kansen moet krijgen zoals 
in elk gewoon gezin. Soms wordt de jongen voor begeleiding opgenomen, en tus-
sendoor verblijft hij thuis onder toezicht van het Preventorium. Een groep schen-
kers blijft onze vzw steun verlenen voor het geluk van deze jonge patiënt.  
Omdat zij lange tijd niets meer hoorden stopten sommigen met de steun.  
We hopen dat weer velen zich aansluiten en ons een vast maandelijks bedrag 
willen overmaken om de jongen te kunnen blijven helpen: 
 
Bijdragen kunnen terecht op de centrale rekeningen van de vzw in Pulderbos: 

000-1661420-04   of   751-0036448-16 (KBC) 
met de melding "mucopatiëntje" 

Dankjewel! 

HANDICAP IN HET ZUIDEN 
 
Reeds enkele jaren geven we in het voorjaar de kans om één van de projecten van Caraes te steunen. 
Eén van de meest succesrijke projecten bij ons was “Met  Stef op de heuvel”, toen Stef, een ontwikke-
lingswerker uit Nijlen in Ruanda zich afsloofde voor gehandicapte kinderen. Later kwam er Ahadi, een 
onderwijsproject voor vluchtelingen in de streek rond de grote meren Centraal-Afrika, en “een school 
voor Indra en Seti”, de werking van vorig jaar voor Indonesië. Voor het project in Indonesië werd in 
2002  824,22 euro verzameld. Elk van deze projecten van Caraes, gesteund 
door de Broeders van Liefde, biedt structurele kwalitatieve ontwikkelingskan-
sen in de moeilijke domeinen van gehandicapten en zenuwzieken. In 2003 staat 
de handicap rechtstreeks onder de aandacht en worden vier projecten in drie 
landen gesteund: scholing– en begeleidingscentra in Afrika (Ruanda) en op-
vanghuizen in Peru en Indonesië.  
 
Wie een activiteit wilt opzetten voor Caraes, krijgt onze steun. 
Wie een bijdrage wenst te storten kan dat op de rekening 789-5779169-24 met 
de melding “Caraes”. 



BEGELEIDINGSPROJECTEN KOSTEN GELDBEGELEIDINGSPROJECTEN KOSTEN GELDBEGELEIDINGSPROJECTEN KOSTEN GELDBEGELEIDINGSPROJECTEN KOSTEN GELD    

    

WE HEBBEN MEER STEUN NODIG...WE HEBBEN MEER STEUN NODIG...WE HEBBEN MEER STEUN NODIG...WE HEBBEN MEER STEUN NODIG...  

 
Uit de opbrengst van de jaarlijkse barbecue en de steun van gulle schenkers halen 
wij inkomsten voor de dagelijkse werking van de vereniging. Daaronder zitten al 
heel wat kosten voor verzekering van de vele vrijwilligers en de brandverzekering 
van De Loods. De taalwerking kan zichzelf in grote mate bedruipen en De Loods 
geeft uiteindelijk geen onoverkomelijke extra kosten. Voor de solidariteitsprojec-
ten wordt slechts een minieme kost voor animatie e.d. door de kas gedragen. En 
heel veel vrijwilligers wensen nooit enige vergoeding voor de door hen zelf ge-
maakte onkosten. 
 
Maar we hebben die inkomsten ook nodig om aan hulpvragers de nodige steun te 
kunnen bieden. Zelfs dat doen we met mondjesmaat. Soms—als de vraag verdedig-
baar is—zullen we gerechtskosten helpen dragen. In extreme situaties komen we 
tegemoet bij energiekosten, huurkosten en noodzakelijke verzekeringsbijdragen. 
Alhoewel beperkt, toch zijn ook nog steeds uitgaven nodig om sommige mensen 
eten te geven.  
 
In 2002 liepen de inkomsten voor de werking voor het tweede jaar op rij gevoelig 
terug. De gemeentelijke subsidie die we voor 2002 opnieuw zullen krijgen maakt 
dit maar voor een deeltje goed. Daarom hopen wij op nieuwe en langdurige milde 
gevers voor Wereld-Delen. 

 
 
GEEF EEN PERMANENTE OPDRACHT 
VIA JOUW BANK  
 
Doe maandelijks een storting op rekening 789-5779169-24 op 
naam van Wereld-Delen, Gemeenteplein 18a - 2520 Ranst, zonder 
melding ofwel ‘werking’. Dan weten wij dat je onze werking 
wenst te steunen. Dank! 

CONFERENTIE ROND KANSARMOEDE EN ARMEN  
IN DE GEMEENTE RANST EN ZANDHOVEN 
 
Op 26 maart  nodigt het decanaat Zandhoven alle geïnteresseerden uit Ranst en Zandho-
ven uit voor een conferentie rond kansarmoede en armen in de lokale gemeenschap. 
Aan deze vergadering werken mee: het OCMW van Ranst, het OCMW van Zandhoven, 
de dienst maatschappelijk werk van de Christelijke Mutualiteiten, en het geheel wordt 
gestuurd door Raf Janssen van Welzijnsschakels (Welzijnszorg Antwerpen). Het belooft 
een verhelderende ontmoeting te worden met aandacht voor kansen voor het vrijwilli-
gerswerk. De conferentie gaat door om 20 uur in de bovenzaal van het Gildenhuis te 
Broechem.. Een aanrader! 



STEUNFONDS MANNANAM - INDIA 
 

JYOTHIR Dharma    (Chavara Children’s Fund) 
Een Indische organisatie voor Indische kinderen in nood.                                                                      
 
De Indische Pater Antony Vallavanthara kreeg in België voor zijn studies financiële steun. Bij zijn terugkeer gaf de 
tegenwaarde aan een kinderfonds. Hij noemde het Chavara Children’s Fund (Chavara Kinderfonds) naar Kuriako-
se Elias Chavara. Die droeg bij tot de 19de-eeuwse sociale omwenteling in de staat Kerala (Zuid-India). In 1989 
werd de naam Jyothir Dharma aangenomen.  
 
Jyothir Dharma is een partnerschap om arme, onfortuinlijke, gemarginaliseerde en gehandicapte Indische kinde-
ren te helpen. Daarbij richt het zich tot individuele kinderen, families, groepen en instellingen, zonder onderscheid 
van geslacht, herkomst of religie. In India groeien miljoenen kinderen op in onmenselijke leefomstandigheden. In 
Noord-India is de bevolking het armst. 
Jyothir Dharma is “brood breken” met zijn jonge medemensen om hun ontwikkeling en leefomstandigheden te 
verbeteren. De organisatie staat onder de bescherming van de St.-Jozefprovincie van de CMI-paters. 
Jyothir Dharma stelt een hele reeks van prioriteiten, die uit zichzelf de ernst van de situatie van de Indische arme 
kinderen aanwijzen:  
1. Voeding voor kinderen tot 6 jaar, gaande van individuele voedselbedeling, hulp aan tehuizen, kindercrèches, 

christelijke gemeenschappen. 
2. Kledij voor kinderen en jongeren tot 15 jaar, bedoeld voor kinderen in verarmde gezinnen en tehuizen. 
3.  Basisonderwijs tot 15 jaar. Jyothir Dharma stelt het minimum noodzakelijke aan boeken, schoolgerief, 

schoolkledij, boekentassen en regenschermen voor de dagelijkse tocht naar school. 
4. Veel belang wordt gehecht aan, de huisvesting van arme kinderen. Het bouwen van shelterwoningen met 

daarin iedere keer een kleuterklas of kindercrèche, geeft broodnodig uitzicht op onderwijskansen ter plaatse 
en op goede voeding. De opbouw van een shelter in een dorp heeft een waterval van positieve gevolgen voor 
de gemeenschap. 

5. Jyothir Dharma heeft een fonds voor beroepsopleiding om opleiding mogelijk te maken op alle niveaus, ook 
universitair. 

6. De organisatie zorgt voor werktraining en thuiszorg voor ongeletterden en niet-schoolgaanden. 
7. Zij verleent bijstand en sociale hulpverlening aan gehandicapte kinderen (maatschappelijk werkers). 
8. Zij ondersteunt getalenteerde kinderen. 
9. Verder bouwt men internaten en geschikte ruimten voor de diverse initiatieven. 
 
De hulpverlening gaat rechtstreeks naar kinderen of families ter plaatse (boeken, beurzen, financiële steun…), of 
via projecten en lokale programma’s: 

1. Voedselbedelingsprogramma’s 
2. Voedselverzekering via voedselbanken en crèches 
3. Vormingsprogramma’s voor personeel 
4. Ondersteuning bij de uitbouw van scholen en normaalscholen 
5. Werktrainingsprogramma’s 
6. In geval van schoolverlaten: geven van startkansen voor de uitoe-
fening van een beroep, bv. door het ter beschikking stellen van een be-
roepsuitrusting 
7. Organisatie van werkhuizen om voor de materialen voor deze pro-
jecten te kunnen zorgen. 
 
Als partners in de organisatie onderkent Jyothir Dharma drie groepen: 
1. Individuele weldoeners  
2. Organisaties en bedrijven die middelen schenken 
Medewerkers met een actieve bijdrage. Dit zijn personen, diensten, organisaties 
en bedrijven die gratis en concreet  bijdragen tot het project. Bv. een bouwon-
derneming die machines en werknemers ter beschikking stelt voor de bouw van 
een shelter samen met de mensen van een dorpsgemeenschap.  
Bij de weldoeners en steunende organisaties zijn er enkele fondsen en kerkelijke 
organisaties voornamelijk uit Duitsland, Luxemburg, Zwitserland en België. In 
Luxemburg en Zwitserland gaat het vooral om de ondersteuning van scholen en 
ziekenhuizen. 

 

Jouw steun kan terecht op rekening 833-5225023-85 van het  
Steunfonds Mannanam.  

Geef jouw bank vandaag nog een permanente betalingsopdracht…! 

 
 



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 kansarmen, 

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 Caritas Internationaal 
Hulpbetoon, Caraes en het Steunfonds Mannanam. 

 
• Op zondag 6 april kan je in het gildenhuis te Broechem terecht voor een solidariteitsmaal-

tijd  (H)EERLIJK MAAL met de voorstelling van "solidaire groepen", en de verkoop van 
snuisterijen uit De Loods. 

 
• We zijn op zoek naar vrijwilligers met wat administratieve kennis, of sociale ervaring. 
 
• Meubilair, koelkasten, elektrische - of gasfornuizen zijn welkom in De Loods… 
 
• Op 23 augustus ben je welkom op de barbecue van Wereld-Delen aan het Franciscusheem 

(achter Gildenhuis) te Broechem. 
 

DANKJEWEL! 



 
Uw giften helpen ons helpen! 
 
 
Vul op het overschrijvingsformulier het gewenste rekeningnummer in... 
 
Doe je een bijdrage voor onze werking?  
Onze rekeningnummers: 
Voor de afdeling Wereld-Delen Groot-Ranst (Broechem): 789-5779169-24 
Voor de afdeling (Zandhoven) R&W Pulderbos: 000-1661420-04  
 
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 trimester een vast bedrag aan ons over te maken. 
 
Dank voor uw steun ! 
 


