
Vreugde en Geluk in 

het nieuwe jaar !!! 

2003 is het jaar dat we 
ons nog wel een tijdje 
zullen herinneren als het 
jaar met de uitzonderlijk 
warme zomer. Na de 
waterellende van einde 
2002 en begin 2003 is 
het een zonovergoten 
jaar geweest. En het is 
duidelijk geworden, zon 
geeft energie. 
 
We kunnen terugblikken op 
een bruisende actieve wer-
king van Wereld-Delen/
Recht en Welzijn vzw tijdens 
het 10-de werkjaar. 
 
Dankzij de daadwerkelijke 
inzet van talloze vrijwilligers 
is het weer mogelijk gewor-
den om aan een 100-tal jon-
geren en een 80-tal volwas-
senen  op 10 verschillende 

locaties, wekelijks taallessen 
te geven.  
 
Ook de werking van de 
Loods groeide gestaag. Door 
een gul gebaar van Wereld-
Missiehulp  en de Gemeente 
Ranst  kon de Loods over 
een grotere stapelruimte be-
schikken in de Van den Nest-
laan. Er werd een aanhang-
wagen in elkaar geknutseld 
zodat er iets gemakkelijker 
gerief (soms haast dagelijks) 
aan en afgevoerd kan wor-
den. 
 
De ondersteuning en begelei-
ding van gezinnen of alleen-
staanden in moeilijkheden 
kreeg stilaan een eigen plaats 
onder de noemer: Het Net. 
Via Caritas Hulpbetoon vzw, 
kunnen er nu zelfs fiscaal 
aftrekbare giften gebeuren 
voor deze werking. 

Verder werd er ‘tussendoor’ 
nog regelmatig meegewerkt 
aan verscheidene activiteiten  
zoals verschillende solidari-
teitsprojecten, activiteit bij 
het Gros (Gemeentelijke 
Raad voor Ontwikkelingssa-
m e n w e r k i n g 
Ranst),solidariteitszondag en 
zelfs de kerststallentocht. 

(vervolg op pagina 2) 
 

Moge 2003 warmte  

bieden aan de zwaksten... 

Te noteren 

∗ 30x30 actie Het NET 

∗ (H)eerlijke maaltijd op 

28 maart te Broechem 

∗ 21 augustus: jaarlijkse 

Zomerse Barbecue 

Groeien door veel inzet... 

Sinds haar oprichting 

heeft de vzw Recht en 

Welzijn twee afdelingen. 

Na het overlijden van pa-

ter Werner blijft de activi-

teit in Pulderbos stabiel. 

Wél is deze afdeling ge-

stapt in de activiteiten 

voor het nieuwe Sociaal 

Verhuurkantoor die voor 

de gemeenten Zandhoven, 

Nijlen en Stad Lier wer-

den ondernomen.  

Nog geen stapelplaats 

voorlopig in Pulderbos, 

ondanks verschillende 

oproepen. Maar hoop doet 

leven…  

De steun voor ons mucopa-

tiëntje blijft onveranderd. 

Inmiddels kwam er een 

vraag vanuit een parochie 

in Berchem om samen te 

werken rond taallessen. 

Te Broechem anderzijds 

loopt de ontwikkeling ge-

staag verder. 
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Dit jaarverslag is bestemd voor al 

onze vrijwilligers en sympathisanten 
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Ook willen we hier nog onze jaarlijkse 
BBQ vermelden, niet om te zeggen dat 
de voorbije goed was (uiteraard!), om 
de volgende reeds  aan te kondigen: op 
zaterdag 21 augustus hopen we iedereen 
te zien om samen gezellig te eten, wat 
te drinken en solidaire ervaringen te 
delen. 
 
Voor 2004 wens ik dat u allemaal ge-
zond mag blijven en dat we samen een 
stukje kunnen bijdragen aan een recht-
vaardiger wereld met een zorg voor de 
kwetsbare medemens. 

(Martin Vantongerloo, voorzitter) 

algemene vergadering van vzw 

De Woonkans.  

Het is de bedoeling van een soci-

aal verhuurkantoor om wonin-

gen te huren bij de eigenaar en 

deze aan te bieden aan huurders 

met waarborg op onderhoud en 

huishuur. 

Voor de sociale huurder is het 

een kans op een degelijk comfort 

en relatieve zekerheid van 

woonst. De werkingskosten wor-

den gedragen door openbare 

besturen en subsidies. 

Op 16 november 2003 besloot de Raad 

van Bestuur van onze vzw Recht en Wel-

zijn stemgerechtigd te participeren in de 

Als een coördinator aan de slag is 

gegaan hoopt het kantoor rond de 

zomer van 2004 de eerste huurders 

te kunnen herbergen. Getipt wordt 

op zo’n 30 woningen als eerste stap. 

Onze afdeling te Pulderbos vaardigt 

Chris De Quecker af, die voorheen 

secretaris was van het OCMW van 

Zandhoven. 

We zullen trachten toe te zien op een 

goed bestuur en hopen te kunnen 

bijdragen tot degelijke woonkansen 

voor de zwaksten uit onze streek. 

 

2003 een jaar zoals 

de andere? (vervolg) 

SVK DE WOONKANS LIER-NIJLEN-ZANDHOVEN 

De solidariteitszondag met opbrengst 

ten voordele van Broederlijk Delen 

bracht ongeveer de helft op van het 

jaar voordien maar toch nog altijd 

563,51 euro (22.731 Fr). Toch kon 

een bedrag van  1.148,14 euro  

 

(46.316 BEF) worden gestort.  

Voor de ondersteuning van een lo-

kaal gezin werd 1.622,39 euro bijeen-

gebracht via giften en wafelverkoop, 

een gewaardeerde actie!  

(Vervolg op bladzijde 6)  

 

Het totaalbedrag dat dit jaar met 

Wereld-Delen voor solidariteitspro-

jecten in binnen– en buitenland werd 

bijeengebracht en besteed vertoont 

bij opsplitsing enerzijds een daling 

van de gewone lokale initiatieven en 

anderzijds een verhoging van de ont-

vangsten voor het Steunfonds Man-

nanam (er werden maar liefst zo’n 

6.000 euro inkomsten hiervoor geno-

teerd) en voor Caraes (Handicap in ‘t 

Zuiden).  

Mensen blijven (selectief) solidair... 
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10.625,24 euro (428.621,11 Belgische 
franken) solidariteitssteun in 2003 

28 MAART 
Solidariteitszondag  

te Broechem 
 

(H)EERLIJKE  
MAALTIJD 

 
Om 12 uur 

In het Gildenhuis Broechem 
t.v.v. Broederlijk Delen 

DE ANDES WIL GROEIEN 
 

SOLIDAIRE ORGANISATIES  
PLAATSEN HUN STANDEN 

“Wat je doet voor de minsten van 
de Mijnen heb je voor Mij gedaan” 
Het zijn woorden die aan Jezus 

Christus worden toegeschreven. Het 
zijn woorden die ons ook vandaag 

nog aanzetten om ons in te zetten. 
Toch gaat het niet om blinde inzet, 
want we mogen deze kleinen niet 

met slechte oplossingen opzadelen. 
We moeten het ook niet voor ons-
zelf doen, want helpen kan een 

schijn van goedheid geven terwijl 
het een vorm van egostreling, egoïs-
me kan zijn. Maar als de mensen die 

op ons beroep doen ook voor ons 
echt belangrijk zijn, en als we 

daarom op zoek gaan naar de beste 
werkwijze, het juiste aanbod, een 
krachtig gemotiveerd “neen” en een 
belangloos verantwoord “ja”, dan 

doen wij fantastisch werk! 



Wereld-Delen besteedde in 2003 aan-
dacht aan de Centres Mpandilu in Con-
go. We laten pater Frans Douwen, 
scheutist, aan ’t woord. Hij stelt graag 
zijn troetelkinderen voor: 
 
Deze “centres” zijn eenvoudige school-
tjes met een eigen opleidingsmethode. 
De leerlingen zijn voor een groot deel 
doven en anderen zijn mentaal gestoor-
den. Gehandicapten dus. Gewoonlijk 
genieten mensen met een gebrek niet de 
gunst van de massa. Ze worden uitgela-
chen of benadeeld. De Centres Mpandilu 
hebben echter meer en meer bewezen 
dat gehandicapten ook mensen zijn ! De 
Centres vormden reeds tal van schrijn-
werkers (jongens) en naaisters (meisjes). 
Zij leerden de doven spreken met enkele 
woordjes en met gebaren. Zij geven aan 
alle kinderen een bewustzijn zoveel mo-
gelijk onafhankelijk te leren leven. 
Daarom worden ze opgeleid tot bekwa-
me vakmensen. Zij leren hen ook rela-
tiebekwaam te zijn. Dit zijn geen ge-
makkelijke opgaven !  
 
U weet dat de Kongolese Staat niet bij 
machte is het onderwijzend personeel te 

betalen. Nog steeds ontvangen de leer-
krachten amper 10 euro's per maand 
vanwege de Staat… De ouders van de 
scholen worden gevraagd iets mee te 
geven met hun kinderen. Deze situatie 
duurt reeds tientallen jaren. Nu moet je 
weten dat in een klasje van dove kinde-
ren of in een klasje van mentaal gestoor-
de kinderen maar weinig kinderen zitten 
(8 à 12). Bijgevolg kunnen de leerkrach-
ten niet serieus hun dienst bewijzen aan 
de kinderen. Sinds 1985 ontvingen de 
Centres Mpandilu vooral steun van 
CBM uit Duitsland (Christoffel Blinden 
Mission), die sterk vermindert om de 
Centres op die manier te verplichten 
eigen hulpmiddelen te vinden om het 
doel te bereiken. Zo beginnen ze deze 
dagen met een beveiligde werkplaats 
voor de grote jongens die samen een 
schrijnwerkerij doen draaien.  
 
Gezien de slechte levensvoorwaarden in 
deze Kongo van 2004, doet het bestuur 
van de Centres zijn best om de zieke 
kinderen bij te staan met een efficiënte 
verzorging. Een zevende school voor dit 
soort kinderen is eveneens in wording en 
dat alles vraagt enorm veel geld. Ik weet 

dat ze een goeie 25.000 euro's per jaar 
nodig hebben om normaal te functione-
ren. En dan verdienen de 48 leraren 
(mannen en vrouwen) gemiddeld  een 
37 euro's per maand…  
 
Het symbool van de Centres is een 
bloem die aan 't open komen is, die zich 
ontvouwt voor de warmte van de zon. 
Zo ontvangen de kinderen van een 
trouw en toegewijd personeel de nodige 
warmte en bekwaamheid om open te 
bloeien tot waardevolle mensen, die 
eindelijk begrip en waardering genieten 
vanwege de bevolking.  
 
(Frans Douwen) 

cursussen Nederlands (NT2) en En-

gels voor samen een 20-tal volwasse-

nen. 

Vanaf de eerste week van juli werd 

zonder verpozen gestart met de va-

kantiecursus in de Kluis te Lier. 

Voor het eerst kwamen ruim 30 jon-

geren opdagen, die er gedurende 7 

weken telkens een halve dag van 

hun vakantie voor over hadden. Ove-

rigens ook geen sinecure voor enkele 

lesgevers die alweer maar in het ga-

reel moesten. 

In september stroomden de nieuwe 

aanvragen zo vlotjes binnen dat wij 

vrij snel aan ruim 170 cursisten 

kwamen:  

- een 100 jongeren, verdeeld over 8 

verschillende scholen, waarvan 5 te 

Lier naast Broechem, Nijlen en Kes-

sel; 

Voor ons aandeel (als taalwerking) in 

de activiteiten van Wereld-Delen is 

2003 werkelijk een topjaar geworden. 

Eind juni sloten wij het schooljaar af 

met een 50-tal basisschoolleerlingen 

en een 10-tal cursisten uit het lager 

secundair. Ook het Onthaalcentrum 

Portus te Broechem had een beroep 

op ons gedaan, wat resulteerde in 

- ruim 60 volwassenen 

in Portus - Broechem; 

- naast een nieuw en baanbrekend 

project voor allochtone vrouwen te 

Lier. 

Een schooldirectrice, die de zaken 

van nabij kan volgen, deed ons op-

merken dat we nu bijna recht had-

den op “een directeur zonder klas”, 

waarop Chris (onze algemeen coördi-

nator) laconiek reageerde: “Die heb-

ben we al!” 

Ook ons lesgeversbestand blijft 

voortdurend in beweging. Van de 

oorspronkelijke 20 hebben er in de 

loop van de vorige jaren een 9-tal om 

één of andere reden afgehaakt.  

 

(Lees verder op bladzijde 6) 

Gelukkig konden door een volgehou-

DE CENTRES MPANDILU 

TAAL-ACTIEF… (De taalcoördinator aan ‘t woord) 

Leerkracht aan ‘t werk 
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Kansarmen, die niet meer weten van 

welk hout pijlen ma-

ken (ook al zit er soms 

ook kaf tussen het 

koren), zakken al wel 

eens af naar pastoors 

en kerken om steun te 

vragen. Daar maak-

ten we in Pulderbos 

en Broechem komaf 

mee. We gingen luis-

teren, soms urenlang, 

naar hun verhaal en 

ze gingen vaak naar 

huis met een beetje 

hoop in hun hart, 

maar met dezelfde lege portemonna-

ie als waarmee ze ge-

komen waren. Zo ont-

stond het begelei-

dingswerk, werden 

dossiers gemaakt, 

contacten gelegd, 

mensen verwezen en 

gesteund bij diensten 

en voor de rechtbank, 

gezocht naar een wo-

ning, soms naar werk 

en tussendoor werd 

een beetje geld toege-

stoken voor voeding, 

medicatie, enz… en 

soms ook gewoon voor wat mens-

waardigheid. Nu, zoveel jaren later, 

doen we dat met een groepje men-

sen, elk op zijn eigen manier. In de 

loop van 2004 trachten we om al dat 

werk samen te brengen tot één werk-

wijze met het nodige overleg zodat 

we kunnen leren aan elkaar en ster-

ker komen te staan. 

Als deze plannen lukken wordt Het 

NET zowat de eerste sociale dienst 

in Vlaanderen die volledig uit vrij-

willigers zal bestaan. 

Geen makkelijke maar een mooie 

opdracht! 

slotte is er Chris De Quecker, pas 

gepensioneerd OCMW-secretaris van 

Zandhoven en nu onze afgevaardigde 

in SVK De Woonkans. Eigenlijk kan 

je de laatste drie als de “kop” van 

afdeling Pulderbos aanzien, alhoewel 

de laatstgenoemde tevens actief is in 

de kerngroep van Broechem. Daar is 

Chris Nollet algemeen coördinator, 

Hugo Boen coördinator van TAn

(taalwerking), Tini De Roover coördi-

nator van De Loods, daarbij gehol-

Wil je weten hoe de vzw er momen-

teel uit ziet? Luister: 

Voorzitter is Martin Vantongerloo, 

maatschappelijk werker, en actief als 

begeleider te Broechem. Secretaris is 

Chris Nollet, diaken te Broechem en 

in een vorig leven ook maatschappe-

lijk werker. Schatbewaarder is Gas-

ton Adriaenssen uit Antwerpen, de 

vroegere secretaris van de parochie 

van Pulderbos, waar ook Dominic 

Verhoeven woont, bestuurslid. Ten-

pen door Leo Tercken.  Martin orga-

niseert de solidariteit mee. Jeanne 

Deprince is onze kersverse boek-

houdster-schrijfster, terwijl Tilly 

Malfliet voor verzendingen zorgt, 

hierbij vaak bijgestaan door Patrick 

Vandevoort die met zijn fiets alle 

brievenbussen opzoekt… Tenslotte 

hebben we nog enkele sympathieke 

contactpersonen in Zandhoven, 

Ranst en Emblem. Samen vormen 

we een “levend team”. 

We spannen “het NET” tegen oktober 2004 

Wie is wie in vzw, in Pulderbos en Broechem...? 

hersneden, bewerkt en afgewerkt. 

Het resultaat: prachtige zelfgemaak-

te bedden, eenpersoonsbedden en 

stapelbedden.  

En nu hopen ze dat er mensen inte-

resse hebben voor deze 

bedden en er ook iets voor willen 

geven. 

Binnenkort stellen we waarschijnlijk 

een bed tentoon in De Loods. Staat 

het je aan? Dan kan je er een laten 

maken. Een bijdrage van 100 euro 

voor hun (bloed,) zweet en tranen 

lijkt een billijke geste. 

Zin in een bed? Informeer binnen-

kort ernaar!  

Vind je deze kop raar? Het wordt je 

snel duidelijk. Enkele kansarmen 

hebben in Antwerpen de handen in 

elkaar geslagen en met enige hulp 

een regeling getroffen met enkele 

havenbedrijven die hen gratis hou-

ten kratten ter beschikking stellen. 

Die kratten slopen zij tot op de grond 

en ze recupereren zelfs iedere nagel. 

Vervolgens gaan ze aan de slag. Het 

hout wordt even anders geschikt en 

Te koop: kansarmenbedden!? 
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Kansarmen zijn geen luieriken. 

Geef hen een kans. Doe een geste 

en bestel voor jou een bed! 

Ons begeleidingswerk kreeg een 

nieuwe naam voor haar en vaak 
moeilijke belangrijke taak 



Onder de kop” “Kerkasiel, kerkbeze-

ting,…?” doet het Interdiocesaan 

Pastoraal Beraad (zoveel als het 

hoogste overlegorganan van de Belgi-

sche kerk) een oproep voor een mens-

waardig asiel– en migratiebeleid. Zij 

verwijst naar recente 

hongerstakingen en 

kerkbezettingen en 

besluit daarbij aan-

sluitend dat het 

vreemdelingen– en 

migratiebeleid van 

onze regering opnieuw 

in de mist zit. Eén van 

de zichtbare effecten 

van het onbehoorlijke 

bestuur terzake is de 

steeds langer worden-

de wachtlijst van per-

sonen die meer dan 

drie jaar in één of an-

dere verblijfs– of asielprocedure ge-

kneld zitten. Alles samen gaat het 

over enkele tienduizenden personen 

die op dit moment in België verblij-

ven maar geen uitzicht hebben op 

hun toekomst. Ronddolend in de 

mist. Daarnaast zijn er 

velen die zich ten on-

rechte geweigerd zien in 

het kader van de asiel-

procedure omdat zij vre-

zen bij terugkeer effec-

tief het slachtoffer te 

zullen worden van per-

soonlijke vervolging. 

Lokale kerkgemeen-

schappen, individuele 

gelovigen, kleine groe-

pen en religieuze ge-

meenschappen nemen 

op dit ogenblik vele 

mensen die slachtoffer 

zijn van allerhande situ-

aties (uitbuiting bv.) in 

bescherming. Katholieke en protes-

tantse gemeenschappen willen blij-

ven voorstellen formuleren aan het 

beleid. Het IPB verwijst hierbij op 

de mogelijkheid van kerkasiel, waar-

bij een aantal omstandigheden om-

schreven zijn waarbij men effectief 

asiel kan verlenen in de kerk. Daar-

bij moet er een ernstig bedreigende 

omstandigheid bestaan en dient een 

gedocumenteerde dialoog gevoerd te 

worden met betrokken instanties. 

Dat de situatie zo ernstig is, voelde 

ook onze vzw in 2003, vooral op het 

einde van het jaar, toen vele asiel-

zoekers op zoek gingen naar eten. 

We hopen dat de kerk haar inspan-

ningen verder zet. 

(Bron: “IPB transparant nr2, jrg 7”) 

Eerst en vooral: een menswaardig asiel– en migratiebeleid! 

werken. Wij 

vragen uw 

steun voor de 

projecten die we 

opzetten, in ‘t 

bijzonder om 

onze werking te 

bekostigen.  

Maar wat ook 

leuk is is af en 

toe een aanmoe-

diging, een pro-

Solidariteit is een mooi woord, 

maar  solidariteit beoefenen is 

niet altijd gemakkelijk. 

Zo probeert vzw Recht en Wel-

zijn solidair te zijn in naam van 

de groeiende groep sympathisan-

ten en vrijwilligers. 

Om solidair te kunnen zijn is er 

natuurlijk geld nodig. 

Recht en Welzijn doet daarom op 

u beroep: laat ons niet alleen 

ficiat, een verrassing.  

Gelukkig zijn er heel veel fijne men-

sen die wij tegenkomen en die ons 

een hart onder de riem steken. 

Bovendien, als we weer iemand heb-

ben kunnen helpen, en zelfs als wij 

het niet konden maar waardering 

kregen omdat we eerlijk probeerden, 

dan doet elke lieve blik deugd. 

Wijzelf hopen ook kansarmen zo 

moed te kunnen blijven geven. 

Laat ons samen zwoegen en elkaar aanmoedigen 

Geef ons ook een cadeautje, 

iets waarmee wij anderen 
kunnen helpen: een beetje 

uit jouw geldbeugel? 

Het vreemdelingenbeleid van 

deze regering ingesneeuwd? 

28 januari 2004 

Pagina 5 

Bij de animatiedag van Caraes begin 2004 te Gent werden 

de resultaten meegedeeld van de actie 2003.  

Eén van die mededelingen was het feit dat Claudine, het 

meisje met krukken op de affiche, een (houten) steunbeen 

kreeg.  

Zulke berichten zijn moedgevend omdat ze iets laten zien 

van de persoonlijke gevolgen van de steunacties die hier bij 

ons gebeuren.  

In 2003 ontving Caraes via Wereld-Delen 220 euro méér 

dan het jaar voordien! En we doen verder... 

Claudine heeft een been 

Jaarverslag 2003 



tijdens de BBQ in augustus. Zelfs de 

rommelmarkt van RVT Czagani had 

een stand van De Loods: kwestie van 

een beetje extra geld in de la te krij-

gen. 

Gezien het grote aantal deelnemers 

aan de BBQ werd een zeskoppige 

ploeg aan het werk gezet om groen-

ten en sausjes en vispakketjes te 

maken. 

Momenteel zijn we met 6 vrouwen en 

4 mannen regelmatig aan de slag in 

en rond De Loods. Een drukte, dat 

kan je wel denken! 

 

(Lieve Ooms) 

Inmiddels gaat de opvang en onder-

steuning van leerlingen en studenten 

uit verpauperde gebieden verder. 

De organisatie legde ook een weg 

met enorm veel medewerking van 

lokale boeren aan in een christen 

gemeenschap om op die manier kan-

sen tot ontwikkeling te geven. De 

weg was nodig maar de staat weiger-

de te helpen omdat het christenen 

waren die het vroegen. 

Bij zijn komst in België konden wij 

pater Antony reeds 4.500 euro over-

handigen van de ruim 6.000 euro die 

we in dat jaar op het Steunfonds 

Mannanam bij elkaar kregen. 

We hadden de pater graag langer in 

onze streken gehad zodat hij breed-

uit over zijn werk en visie had kun-

nen vertellen, maar opnieuw wachtte 

een drukke tijd, waardoor hij bijna 

Pater Antony Vallavanthara werd 

ziek in de loop van 2003 en lange tijd 

kregen wij geen contact met hem. 

Pas toen we ongerust via het inter-

net de provinciale overste contacteer-

den (in het klooster waar de pater 

ook woont) vernamen wij het minder 

schitterende nieuws. 

Toch hernam pater Antony zijn werk 

en kreeg zelfs een belangrijke op-

dracht vanuit zijn orde die hem leid-

de via Rome en Duitsland om ten-

slotte heel even maar goeiedag te 

komen zeggen in Broechem. 

De pater vertelde enthousiast over 

individuele kinderen (en volwassen 

moeders, allen zieken), waarvoor 

men in de bres was gesprongen, en 

soms wanhopig oproepen in de Indi-

sche kerken had gedaan. Voor velen 

liep het goed af maar sommige kin-

deren overleefden hun ziekte niet.  

hals over kop moest vertrekken. On-

dertussen blijven we zijn project 

steunen. Het Broechemse parochie-

team dat hieraan meewerkt drukte 

het als een vanzelfsprekendheid uit. 

Schooltje in de vorm van een shelter, 

nodig tegen overvloedige regenval: les 
wordt gegeven door een leerkracht onder 

het afdak, verzorging, eten en woonst 

voor kinderverzorgster achteraan. 

JYOTHIR DHARMA (Steunfonds Mannanam) 

waren niet erg gul… het was soms 

berekoud in de loods. 

En wat eens o zo groot leek was na 

enkele maanden bijna weer te klein. 

Een occasie aanhangwagen werd 

aangeschaft en opgeknapt. Nu kun-

nen we makkelijker goederen 

(meubelen) afhalen en eventueel ver-

voeren tegen vergoeding.  

Een zicht op onze activiteiten: 

103 schenkers van goederen, waarbij 

veel afhalingen ter plaatse (alhoewel 

men in regel zelf de goederen moet 

brengen!) 

109 gezinnen werden geholpen met 

allerlei materiaal. 

Met onze ploeg deden wij méér: een 

wafelactie om een gezin financieel te 

steunen werd gehouden. Wat is er 

geklutst en geklopt en gebakken - 

zelfs met verenigde krachten buiten 

op een terras. Een stand met snuis-

terijen werd gezet tijdens de solidari-

teitszondag van 6 april 2003 en ook 

Lieve, een vaste vrijwilligster van De 

Loods, is herstellende van een ziekte die 

haar weerhield de stapelplaats een tijd-

lang te bezoeken. Van die tijd maakte zij 

gebruik om dit tekstje te schrijven: 

Zoals eind vorig jaar was toegezegd 

door Wereld-Missiehulp, werd onze 

stapelruimte flink vergroot. 

Ook de ge-

meente Ranst 

bracht soelaas 

bij het erva-

ren  ruimtege-

brek. We kre-

gen een stuk 

hangar, even 

verderop, 

waar we nu de grote meubelstukken 

uitstallen. 

Met een ploeg enthousiaste mede-

werkers werd er gedurende 2 maan-

den een extra dag, nl. op woensdag, 

gewerkt om na de uitbreiding van 

ruimte alles weer min of meer een 

vaste stek te geven. De weergoden 

De Loods… ‘t is iets groots  
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Onze werking heeft jouw steun broodnodig !!! 

buitensporige uitgaven gedaan. De 

reden is ondermeer te vinden in het 

achterwege blijven van beloofde on-

kostenvergoedingen. Die som is in-

middels zodanig hoog opgelopen, dat 

sommige vrijwilligers op terugbeta-

ling van kosten zullen moeten wach-

ten.  

Anderzijds kent de gemeente Ranst 

niet langer een werkingsvergoeding 

toe aan onze vereniging.  Dat de 

ontvangen som van het GROS naar 

ontwikkelingssamenwerking moet 

gaan, daar zijn we het grondig mee 

eens. Maar  we hadden ook op een 

stevige werkingssubsidie gerekend. 

Wereld-Delen verzet immers veel 

waardevol werk. De werking is goed 

gekend binnen en buiten onze ge-

meente. We hadden gehoopt dat de 

waardering voor ons globaal project 

ook in geldelijke termen zichtbaar 

zou zijn, zonder dat we erom dienen 

te bedelen.  

Sinds nieuwjaar kunnen wij aan 

kansarmen geen financiële steun 

meer geven. Kerstmis en nieuwjaar 

was een periode waarin verschillen-

de gezinnen om voeding kwamen 

smeken zodat we denken aan het 

samenstellen van voedingspakketten 

voor deze periode in 2004. Op deze 

feestdagen voelden wij de honger en 

de pijn van sommige gezinnen hard 

aan in het NET. Geld is dus een 

noodzaak. 

Wij hopen dat we het lopende werk-

jaar in een meer optimistische stem-

ming kunnen afsluiten door te mo-

gen genieten van de steun van nieu-

we begunstigers, die onze werking 

steunen door een maandelijkse bij-

drage op onze algemene rekening.  

Ieder jaar gaan wij met het jaar-

verslag ook op zoek naar nieuwe 

begunstigers voor onze werking.  

Dit jaar hebben we echter sterke 

redenen om jouw steun te vragen. 

Wereld-Delen te Broechem is het 

nieuwe jaar onrustig gestart. De 

reden? De zwakke financiële toe-

stand van de vereniging.  

Nochtans heeft de vereniging geen 

Wereld-Delen hoopt echt dat 

veel nieuwe begunstigers 

maandelijks een bijdrage voor 

haar werking zal storten op 

789-5779169-24. 
Doe het alsjeblieft... 
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Dus weer de straat verder afgereden. 

10 km per uur tot aan nummer 561 

gaf gezien de lamentabele kasseiweg 

bijna verlies van de lading. Nergens 

stond er iemand op uitkijk naar de 

beloofd meubeltjes. We hebben dan 

maar het blokje toch rondgereden om 

de T-straat langs voor in te rijden, 

want die weg kende éénrichtingsver-

keer. Vanaf nummers 1 en 2 explore-

ren dan maar… 

En bingo! Bij nummer 249 had een 

ganse schare kinderen en volwasse-

nen een parkeerplaats vrij gehouden 

vanaf 10 uur. We parkeerden onze 

vrachtkar, want daar woonde ons 

gezin. Het was inmiddels al 11 uur 

geworden. Na een korte begroeting 

werden alle meubelen op een muum 

van tijd door jong en oud en door 

onze twee verhuizers van De Loods 

naar de tweede verdieping gedragen. 

Na dit werk maakte de gastvrouw 

Shurtay voor ieder die geholpen had 

een glas lekkere thee. Na nog een 

dikke “merci” reden we terug naar 

Via een sociale organisatie kreeg WD 

een vraag om zo snel mogelijk enkele 

bedden, kasten en zetels te leveren bij 

een vluchtelingengezin in Deurne. 

Voor de vluchtelingen en voor ons 

werd de aflevering voorzien op een 

zaterdagmorgen om 10 uur. De meube-

len konden geladen worden op de grote 

aanhangwagen van Jacques en die 

vertrok in zijn auto samen met Chris 

D.Q. naar de “T-straat” nr. 349, vlak-

bij het sportpaleis in Deurne.  

Dus werd alles vakkundig opgeladen 

en goed vastgesjord kwamen wij rond 

10 uur aan in de “T-straat” 349. Raar 

was dat er niemand op ons stond te 

wachten. Het was aldaar heel stil in 

de straat. Dus, in de buurt van num-

mer 349 de wagen geparkeerd en na-

vraag gedaan bij de buren van huis-

nummer 349, want daar was schijn-

baar niemand thuis. Niemand kende 

het opgegeven gezin of andere vluchte-

lingen. Dan maar naar de thuisbasis 

gebeld om meer informatie, maar 

straat en nummer waren correct. 

Bedden en kasten voor Ladzi en Shurtay 

 
Heb je graag een folder over: 

 
Vzw Recht en Welzijn 
WZS Wereld-Delen 

De Loods 
TAn (taalwerking) 

Steunfonds Mannanam 
Het NET 

? 
Word je graag vrijwilliger 

? 
 

Laat het horen: 
Vzw Recht en Welzijn 

G. Peetersstraat 38 
2520 Ranst Broechem 

Broechem naar onze loods, stevig 

dooreen geschud door de kasseien 

van de T-straat, maar toch blij om 

weer enkele armen van onze maat-

schappij herbruikbare goederen van 

onze rijke welvaart te hebben be-

zorgd. 

(Chris D Q) 



de keper beschouwd was 2003 dus 

goed voor 12.000 euro solidariteits-

gelden, nog heel wat meer dan de 

10.625,24 euro  steun die in het voor-

bije jaar werden uitgekeerd. 

 

Hoe dan ook, het leek alsof men in 

2003 liever geld gaf aan nieuwe (en 

lokale) initiatieven dan aan de tradi-

tionele. Nog zo’n 3.260 euro wachten 

in 2004 op een toewijzing aan projec-

ten, namelijk voor Jyothir Dharma 

(Steunfonds Mannanam)  en de Do-

venschooltjes Mpandilu in Congo 

waar ook de subsidies (2.230 euro) 

vanwege de Gemeentelijke Raad 

voor Ontwikkelingssamenwerking 

van Ranst aan worden besteed. Op 

 

Geld:  
soms verderfelijk, maar ook  

zo onmisbaar voor solidariteit! 

Mensen blijven (selectief) solidair… (vervolg)  

 

 

 

 

Het Comité Tine 

En het gezin dat wij samen 

steunden danken van harte 

alle medewerkers, alle gulle 

schenkers en alle deelnemers 

aan de actie! Dit was 

hartverwarmend !  

TAAL-ACTIEF… (vervolg) 

 

Naast deze vrijwilligers, actief in 

scholen of groepscursussen,          

heeft Wereld-Delen nog enkele     

“freelance leerkrachten”, die hun 

werk verrichten bij gezinnen thuis,      

en daarbij soms Nederlandse les   

geven aan volwassenen of aan       

kinderen of aan beide samen.         

Het zijn meestal stille maar harde 

werkers met een grote verdienste.  

Ook hen willen wij hierbij niet      

vergeten in onze dank! 

 

  

den wervingscampagne 11 nieuwe 

krachten worden gevonden. Het me-

rendeel hiervan (8) zijn wel pedago-

gisch geschoolden. 

We beschikken dus nog altijd maar 

over zo’n 22 lesgevers. Dat we hier-

mee deze opmerkelijke opgang kon-

den realiseren mag een mirakel he-

ten. 

Onze welgemeende waardering voor 

en dank aan al deze toegewijde me-

dewerkers. Wij hopen ze nog lang te 

mogen ontmoeten. 

(Hugo Boen) 
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21 augustus 
Te Broechem 

 

ZOMERSE 
BARBECUE 

 
Van 17 tot 20.30 uur 

Franciscusheem 
 

t.v.v. de werking 
Wereld-Delen 

 

materiaal voor NT2 

(Nederlands tweede taal). We ver-

wachten al onze lesgevers voor vol-

wassene op deze vorming, waar we 

voor een deel actief groepswerk zul-

len verrichten. 

Maak je alvast vrij, een uitnodiging 

komt binnenkort: we rekenen op 

jouw aanwezigheid. 

Aangezien de gebruikte werkvor-

men maar een beperkt aantal deel-

nemers toestaan kunnen we deze 

vormingsdag niet open stellen voor 

geïnteresseerden buiten onze vere-

niging.  

Op zaterdag 27 maart organiseert We-

reld-Delen een vormingsbijeenkomst 

voor iedereen die taalles geeft aan an-

derstalige nieuwkomers.  

De lesgeefster is een zeer gedreven 

mevrouw, Ingrid 

Peeters, gewezen 

assistente aan de 

UIA, maar voorna-

melijk gekend om-

wille van de 30 

jaar ervaring en 

het werk dat zij 

leverde voor de 

ontwikkeling van 

Attentie lesgevers volwassenen!!! 

Leerzame 

vormingsvoor-

middag voor 

lesgevers taal 

aan volwassenen 

op 27 maart van 

10 tot 12 uur!. 

Op zoek naar een 
deugddoende vakantie ? 

 
Een klein vakantiehuis in de Ar-
dennen wacht op jou… Het wordt 

uitgebaat door kansarmen… Zij krij-
gen kansen dank zij jouw vakantie. 

 
Ook in Polen staan een paar huisjes 
te huur. Door de opbrengst van deze 
verhuur aan vakantiegasten kunnen 
gehandicapte Poolse kinderen beter 

verzorgd worden!  
 

Je staat er niet echt bij stil,  
maar het maakt je vakantie  

alleen maar mooier! 



én een vormingscentrum voor begeleiders. 
De plaatselijke Broeders van Liefde en en-
kele kleine groepen verlenen in afspraak 
met de regering (die beperkte medische 
zorgen zal vergoeden) hun medewerking. 
Het geld voor de projecten moet wel door 
Caraes bijeengebracht worden. Wereld-
Delen werkt graag mee. Wie interesse heeft 
of een actie wilt voeren kan bij haar meer 
informatie krijgen. Wie wil meedoen met de 
verkoop van geitenkaas t.v.v. Terminus 
Tabaco? Wie een bijdrage wilt storten kan 
terecht op het gekende rekeningnummer 
van “WD Solidair”: 833-5352274-72 met 
vermelding van “Caraes”.  

manisch-depressieve toestanden, 
die bij ons te helpen zijn met me-
dicatie, worden ginds als varkens 
op straat gejaagd. 
Caraes, een organisatie uit Gent, 
bouwt momenteel in Bicol een 
opvanghuis voor psychisch zieken 

Elke jaar stelt Wereld-Delen een eigen 
voorjaarsproject voor om u met allerlei 
soorten initiatieven over de hele we-
reld te laten kennismaken. Dit jaar is 
het “Terminus Tabaco”, een project 
voor de opvang van gedumpte psy-
chisch zieken in de Filippijnen. Een 
jaartje terug zette de centrale psychia-
trische kliniek alle patiënten die niet 
uit de buurt afkomstig waren aan de 
deur. Regionale private klinieken na-
men hen niet op. Dat konden en wil-
den zij niet. Het lot van arme psy-
chisch zieken is er duidelijk: ze bren-
gen niets op voor de familie, dus moe-
ten ze weg. In de streek van Bicol zet-
ten families hun familieleden met een 
geestesziekte gewoon op de autobus 
met een ticket enkele reis tot het eind-
station Tabaco. Daar rest voor hen 
enkel het bedelen langs de straat. 
Zelfs vuilnisbelten zijn niet voor hen 
bestemd want daar verzamelen de 
armen hun dagelijks inkomen. Stel het 
je zo voor: mensen met een zware 
depressie, of met bepaalde wanen, 

TERMINUS TABACO (Voorjaarsproject) 

“mensen met een zware depressie, “mensen met een zware depressie, “mensen met een zware depressie, “mensen met een zware depressie, 

met bepaalde wanen, manischmet bepaalde wanen, manischmet bepaalde wanen, manischmet bepaalde wanen, manisch----

depressieve toestanden, die bij ons depressieve toestanden, die bij ons depressieve toestanden, die bij ons depressieve toestanden, die bij ons 

te helpen zijn met medicatie, worden te helpen zijn met medicatie, worden te helpen zijn met medicatie, worden te helpen zijn met medicatie, worden 

ginds als varkens op straat gejaagd.”ginds als varkens op straat gejaagd.”ginds als varkens op straat gejaagd.”ginds als varkens op straat gejaagd.”    
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Verzekeringen      
Van Olmen,  
Lostraat 23 Broechem 
 
 

Tuinbouw Mast,  
Antwerpsesteenweg 34  

Broechem 
 

ALKAS Maatkasten , 
Ter Stratenweg 66 Oelegem 

 
 
Schoenenhandel                                                                             
Dierick, 

Voor het eerst had Wereld-Delen 

enkele zakensponsors die bij gele-

genheid van het 10-jarige bestaan 

een zeer gewaardeerde bijdrage de-

den.  

Ook gaf de Rotary Serviceclub 

Lier een 20-tal mensen die wij bege-

leiden én vrijwilligers de kans om 

gratis een kerstconcert bij te wonen 

(tot veler tevredenheid achteraf). 

Wij willen deze weldoeners graag 

daarvoor danken en hopen dat vele 

anderen hun voorbeeld volgen. 

SPONSORS, DANKJEWEL !  

Voor elk doel een bakje voor onmisbaar zaad... 

In dit vakje geven we even op een rijtje 
onze eigen rekeningnummers waarop je 
bijdragen welkom zijn. Voor de duide-
lijkheid hanteren wij verschillende reke-
ningnummers. Wil je onze algemene wer-
king steunen laat je bijdrage dan toeko-
men voor Broechem op het nummer 789-

5779169-24 van Wereld-Delen, voor Pul-
derbos (ook mucopatiëntje) op nummer 
000-1661420-04 van R&W Pulderbos. 
De bijdragen voor Het NET of De Loods 
stort je mét vermelding daarvan op het 
eerst genoemde nummer van Broechem. 
Voor Jyothir Dharma is er het Steunfonds 

Mannanam met nr. 833-5225023-85 en 
voor allerlei solidariteitsprojecten WD-
Solidair: 833-5352274-72 (vermeld je 
keuze: Caraes, Broederlijk Delen, Cen-
tres Mpandilu, Caritas Internationaal 
(Iran),  enz… De Taalwerking  dankt 
voor giften op 77-5930246-33. Thanks! 



De vzw Recht en Welzijn, G. Peetersstraat 38 Ranst ontwikkelt allerlei initiatieven ter verdedi-ging van kansarmen. Naast het volgen van enkele individuele hulpbehoevenden trachten we gezinnen te ondersteunen, in hun recht bij te staan. Zo ontwikkelde de vereniging de goederenstapelplaats De Loods, TAn taallessen voor anderstalige nieuwkomers in de regio, en Het NET, een begeleidingsgroep van vrijwilli-gers, en tevens allerlei solidariteitsinitiatieven.  We staan individuele personen en gezinnen soms ook juridisch bij. Bekommerd als we zijn om werk en wonen van kansarmen stapten wij in de nieuwe vzw De Woonkans te Lier-Nijlen-Zandhoven.  
Wie met vragen zit, voorstellen of  wilt meewerken met onze vzw kan steeds terecht bij onze verantwoordelijken.  

Raad van bestuur: 
Martin Vantongerloo, voorzitter; Chris Nollet, secretaris; Gaston Adriaens-sen,schatbewaarder; Dominic Verhoeven en Chris De Quecker, leden. Info: tel. 03/475.02.10 (voorzitter), fax. 03/485.73.52 + gsm 0498/75.75.04 (secretaris),  

e-mail: vzw.recht.en.welzijn@antwerpen.be 

Vreugde en Geluk in het 

nieuwe jaar !!! 

Bezoek Wereld-Delen op het web:  http://

www.wereldde.bewoner.antwerpen.be 
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een ander gezin te overleggen met de 

verhuurder.  

De vrijwilligers voelen de behoefte 

méér te weten over allerlei toestan-

den. Overleg wordt noodzakelijk. 

Precies die dingen zijn de reden voor 

het opzetten van het project Het 

NET, waarin het bege-

leidingswerk gestructureerd moet 

worden tegen eind 2004.  

Caritas hulpbetoon heeft het project 

goedgekeurd. Op deze manier kun-

nen bijdragen geleverd worden met 

belastingsvoordeel. Wil jij steunen? 

In één week tijd gebeurde dit: een 

vrijwilliger hielp bij het invullen van 

een aanvraagformulier voor naturali-

satie. Een andere ging mee op zoek 

naar nieuwe schoenen voor drie 

dochters uit één gezin, want met pu-

bers kan je niet altijd naar een twee-

dehandszaak. Op woensdag werd een 

probleem rond elektriciteitsleverin-

gen uit de doeken gedaan; nadien 

belooft het gezin budgetbeheer bij 

het OCMW te volgen. Tegelijk gaat 

weer iemand anders met een ander 

gezin mee naar een advocaat, maar 

er is geen geld om de kosten te beta-

len en bovendien moeten teksten 

vertaald worden…  We vernamen 

dat een Limburgse kerel,die we te-

vergeefs probeerden te helpen, na 

een lange omzwerving in een op-

vanghuis voor daklozen terecht is 

gekomen: toch toekomst? Verder 

worden plannen gemaakt om voor 

30 x 30 euro (met belastingsvoordeel) voor Het NET 

Wereld-Delen heeft Het Net als project ingediend en  het werd 
goedgekeurd door de Raad van Bestuur van Caritas Hu lpbetoon vzw.  
Hierdoor komt zij in aanmerking voor projectsubsidi ëring door Caritas 
Hulpbetoon vzw. Voor giften die rechtstreeks op rek eningnummer 776
-5902333-77 van Caritas Hulpbetoon vzw, Guimardstra at 1 te 1040 
Brussel worden overgemaakt zal u een fiscaal attest  worden uitgereikt 
door Caritas Hulpbetoon. Deze giften komen onherroe pelijk toe aan 
Caritas Hulpbetoon vzw die autonoom beslist over de  bestemming 
van de ontvangen fondsen. Indien u een voorkeur wil  formuleren tot 
betoelaging van Het Net, kan u op het overschrijvin gsformulier bij 
mededelingen de melding “Het Net, project 376” noteren. Uw 
voorkeuraanduiding heeft echter geen afdwingbaar ka rakter. Giften 
die op de eigen rekening van Wereld-Delen worden ge stort, komen 
niet  in aanmerking voor de fiscale vrijstelling.  
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