
Vreugde en Geluk in 

het nieuwe jaar !!! 

Als we onze rekening maken 
van het voorbije jaar dan 
kunnen wij niet naast het 
financieel plaatje van onze 
vereniging kijken. Voor de 
afdeling Pulderbos is er ab-
soluut geen probleem. Daar 
kunnen we alle afspraken 
probleemloos vervullen. On-
ze afdeling te Broechem zit 
er anders voor. In 2003 had 
Wereld-Delen nog een stevig 
potje over na recuperaties 
van gelden die een hele tijd 
achterwege waren gebleven. 
Dat gaf natuurlijk een flinke 
armslag in 2003 maar nieuw 
geld was zeker nodig tegen 
het einde van 2004. Maar, 
ook al werden pogingen on-
dernomen om nieuw geld te 
vinden, het kwam er niet. 
Gevolg? Een stevige negatie-
ve balans. Er kwam (zoals 
verwacht) veel minder in kas 

en de werkingsgiften daalden 
algemeen. De uitgaven wer-
den danig in toom gehouden, 
vooral in de sector van Het 
NET. De Loods kwam er 
zonder kleerscheuren vanaf, 
hetgeen zeer positief is.  
Duur of niet duur, we hebben 
de tering naar de nering ge-
zet, maar wie is daarvan het 
slachtoffer? … Onze hulp-
vragers allicht. ——  De 
aanvraag die Het NET deed 
bij Caritas Internationaal 
werd nog niet verzilverd, ook 
al weten wij dat er reeds een 
bedrag aan giften voor onze 
werking voorhanden is. Al-
licht ontvangen we dat in 
2005. ——– Nog steeds zijn 
het aantal schenkers dezelfde 
mensen, zowel in Pulderbos 
als in Broechem. We hopen 
dat steeds meer mensen onze 
werking financieel gaan steu-

nen. ——–  Mogen wij het 
eerlijk zeggen: woorden al-
leen helpen ons niet vooruit. 
Soms worden we overstelpt 
met felicitaties en bewonde-
ring: we doen zeer nuttig 
werk, zegt men. De gemeen-
te heeft ons geholpen met 
onze stapelruimte. Maar wie 
helpt ons om de kosten van 
onze werking te dragen? 
Gelukkig zijn er instanties 
die steun bieden bij het me-
rendeel van onze taalwer-
king, maar de rest moet het 
zonder doen. 

Zonder middelen kan men 
niet koken. Ik hoop dat ieder 
die ons een warm hart toe-
draagt, dat ook in 2005 laat 
zien door duidelijke steun en 
medewerking…. 

Te noteren 

∗ 30x30 actie Het NET 

∗ (H)eerlijke maaltijd op 

27 februari te Broechem 

∗ 27 augustus: jaarlijkse 
Zomerse Barbecue 

Wereld-Delen, de grootste  

vrijwilligersvereniging van Ranst??? 
“Wereld-Delen is de groot-

ste vrijwilligersvereniging 

van Ranst”, dat was mis-

schien maar zomaar een 

toevallige opmerking van 

één van de aanwezigen 

tijdens de kaas– en wijn-

avond die de vrijwilligers 

van De loods aan hun col-

lega-medewerkers van 

Wereld-Delen offreerden, 

maar misschien wel een 

juiste. Er zullen allicht 

nog grote groepen vrijwil-

ligers actief zijn, maar 

niet als vereniging gegroe-

peerd. In juni 2004 telde 

Wereld-Delen exact 70 

vrijwilligers, waarvan 45 

vast actieven en 25 wisse-

lende medewerkers bij tal 

van initiatieven. Toch wel 

de moeite om eens te her-

halen, niet? En we groeien 

nog steeds... 
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Leesvoer: 

2004… een duur jaar:  

neen, of toch niet? 

Jaarverslag 2004 

Dit jaarverslag is bestemd voor al 

onze vrijwilligers en sympathisanten 

28 januari 2005 Recht & Welzijn 
vzw 

Dit jaarverslag is een uitgave van Recht en Welzijn vzw te 2520 Ranst (Broechem), Gemeenteplein 18a,  
ondernemingsnummer: 459.814.147 
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27 februari 
Solidariteitszondag  

te Broechem 
 

(H)EERLIJKE  
MAALTIJD 

 
Om 12 uur 

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

CONGO WIL GROEIEN 
 

SOLIDAIRE ORGANISATIES  
PLAATSEN HUN STANDEN 

“Klop en u zal worden open gedaan. 
Vraag en u zal worden gegeven.” 

We kennen deze woorden 

uit Gods mond aan allen die gelo-

ven.Maar zij zijn maar gedeeltelijk 

waar voor arme mensen. De deuren 

blijven zo dikwijls toe. Mensen heb-

ben zoveel excuses om toch maar 

niet te moeten geven of deuren te 

moeten openen…. Als vrijwilligers 

ondervinden wij aan den lijve wat 

het betekent ‘niet mee te tellen’…. 

Wij achten ons gelukkig om zelf niet 

arm te zijn en soms voelen wij ons 

heel erg schuldig, precies daarom. 

Waarom krijgen zij zoveel minder 

kansen dan wij? Waarom zit de 

wereld zoi onrechtvaardig in elkaar.  

Hopelijk wordt 2005 een bijbels 

jaar van rechtvaardigheid 

zeer wisselvallige belangstelling, 
mede vanwege de directie, heb-
ben de meeste vrijwilligers daar 
afgehaakt op één moedige dame 
na.  
  
Tenslotte werd de vakantiewer-
king te Lier andermaal een suc-
ces.  Zeven weken lang begeleid-
den onze medewerkers een 40-tal 
jongeren en dat in soms moeilijke 
omstandigheden.    
 
Hoe we het allemaal blijven doen 
met nog steeds zo'n 30 vrijwilli-
gers is ook voor mij minstens een 
half mirakel.  Een "dikke profici-
at" is hier beslist op zijn plaats en 

In 2004 is onze taalprojectwer-
king verder gegroeid.  Weliswaar 
niet meer zo spectaculair als in 
2003, maar toch: andermaal een 
toename van zowat 45% wat cur-
sisten betreft is weer opmerkelijk. 
Ook kwamen er opnieuw enkele 
scholen bij, zodat wij thans actief 
zijn in: Broechem, Zoersel, Vor-
selaar, Nijlen, Kessel (2 scholen) 
en Lier (4 scholen). 
   
Tevens liepen de cursussen voor 
volwassenen verder en dit zowel 
in Broechem als Lier.  In Lier 
echter wel met de nodige proble-
men daar het plaatselijk Centrum 
voor Basiseducatie (CBE) stok-
ken in de wielen stak.  Zij bekij-
ken al dat vrijwilligerswerk als 
concurrentie, maar weigeren on-
dertussen wel om homogene 
vrouwengroepen in te richten.  In 
het Onthaalcentrum Portus te 
Broechem werden onze activitei-
ten herleid tot twee beurten per 
week: Frans en Engels.  Door de 

zoals de Fransen 
zeggen:"Merci pour eux"! 
(H. Boen - taalcoördinator.) 

(Hugo Boen) 

 

 

 

 

 

 

 

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 eveneens stille harde werkers 

met een grote verdienste.  Ook hen 

willen wij hierbij niet      vergeten in 

onze dank! 

 

  

TAALLAND GROEIT…  

De GROS (Gemeentelijke Raad 
voor ontwikkelingssamenwerking) 
van Ranst stelde een subsidieregle-
ment voor met daarin grote beslis-
singsmacht zondermeer voor het dage-
lijks bestuur.  
 
We hadden als vereniging die geijverd 
heeft voor de oprichting van de GROS 
een meer democratischer werking 
verwacht, waarbij samen met alle aan-
geslotenen werd gezocht naar een 
evenwichtig plaatselijk beleid voor 
ontwikkelingssamenwerking, waarin 
trouwens ook plaats is voor een wer-
king voor vluchtelingen in ons land…  
 
Natuurlijk zal ieder wel zijn best doen, 
toch hopen wij in de toekomst op be-
terschap. 
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Vorig jaar kondigden wij aan 

dat Het NET zou trachten 

om tegen oktober 2004 met 

een nieuwe werkformule van 

start zou gaan. Die werd in 

juni besproken en vastge-

legd. Het liep echter niet van 

een leien dakje. We ontvin-

gen een deel van de beloofde 

steun vanwege Caritas, 

maar als uit zijn voegen 

groeiende vzw, die ook met 

een nieuwe boekhouding 

tracht te werken, konden we 

die praktische kant maar 

heel langzaam realiseren. 

Twee maal werd getracht om 

de vrijwilligers die zich in 

begeleidingswerk situeren 

samen te brengen. Dit mis-

lukte zodat coördinator be-

sloot zelf op pad te gaan. 

Oktober werd als streefda-

tum niet gehaald. De werk-

formule bestond in de kiem 

maar werd nog niet actief. 

In december 2004 werd wel 

contact gezocht met een he-

le groep cliënten die de 

laatste jaren bij ons pas-

seerden. Drie gezinnen blij-

ken spoorloos, maar bij de 

anderen kunnen wij ons 

vast opmaken voor nieuwe 

contacten. In de loop van 

januari-februari 2005 zul-

len concrete begeleidings-

dossiers aan vaste begelei-

ders worden toevertrouwd. 

Zij zullen minstens enkele 

keren per jaar de hulpvra-

gers bezoeken om op die ma-

nier beschikbaar te zijn als 

er nieuwe noden zouden ge-

rezen zijn…. 

“Het NET” na oktober 2004 

Met enige vertraging volgens het 

plan uitgebouwd in 2005, maar 

dan wel een zekere doorstart….! 

De Vzw  
in Pulderbos 
 
 
 

Drie punten hadden wij in  2004 ogen. Wat 
was het resultaat? 
 
 
Vooreerst is er de vzw De Woonkans (Nijlen, 
Zandhoven, Lier) waarin wij participeren en 
die hun eerste goedkope woningen kon ter be-
schikking stellen van behoeftige gezinnen. 
 
 
Dan is er de zorg voor ons mucopatiëntje. 
Goed nieuws dit jaar. De verzorging verloopt 
positief en er moesten geen bijzondere tussen-
komsten gebeuren. De maandelijkse bijdragen 
van onze trouwe schenkers konden dus op het 
spaarboekje blijven staan. Wij blijven de jon-

gen volgen en hopen dat er enkele zorgeloze 
jaren aankomen. Niettemin blijven wij het geld 
ter beschikking houden omdat wij weten dat 
de toekomst van muco patiënten niet zo roos-
kleurig is. Wij hopen verder te mogen rekenen 
op de gulle en standvastige bijdragen van onze 
schenkers. 
 
 
Ten derde: onze stapelplaats voor goederen 
voor kansarmen. We zijn nog geen stap voor-
uit geraakt. Onze oproepen brachten geen sta-
pelruimte aan het licht. We zullen ons daarom 
in 2005 opnieuw tot de bevoliing van zandho-
ven en bijzonder Pulderbos richten in de hoop 
dat iemand een kleine stapelruimte ter beschik-
king zou stellen. Wij geven de hoop niet op.  
 
Alle tips zijn welkom bij  
 
Chris de Quecker, tel. 03/383.03.25. 



ken niet zo buitensporig graat. Elke 

gezin neemt al gemakkelijk wat 

drink en snoeperijen in huis tegen de 

feestdagen. Dat doen arme gezinnen 

ook. Ze willen immers niet met rode 

kaken staan kijken als er bezoek 

komt. En dat krijgen ze ook. Het be-

zoek kan je nu eenmaal niet ontvan-

gen  zonder het een koekje, wat kof-

fie of een zoetigheid aan te bieden.  

Kan je je voorstellen dat een gezin 3 

euro komt vragen voor een pâar pak-

jes koeken om op tweed nieuwjaars-

dag iets te kunnen voorzetten aan 

vrienden? 

Meestal kost het meer.  De kinderen 

moeten een pakje me naar school, 

pubers willen ook naar het vuurwerk 

gaan kijken en een glas meedrinken 

Het NET praat formeel over de start 

van een voedingsbank te Broechem. 

In zo’n voedingsbank kunnen kans-

armen op afgesproken tijdstippen om 

een voedingspakket komen dat hen 

in staat stelt om te overleven, een 

week, veertien dagen… 

Het gesprek duurt al een tijdje en 

een beslissing voor wanneer gestart 

wordt is niet genomen. Anderzijds is 

het vrijwel een zekerheid. Vooral in 

de periode na Kerstmis tot eind ja-

nuari is de nood erg   hoog. De uitga-

ven van kansarme gezinnen in die 

periode zijn veel hoger dan in de rest 

van het jaar. Veel OCMW’s geven nu 

eenmaal niet graag een extraatje 

voor een kerstfeest, voor een nieuw-

jaarsfeest. Bovendien zijn de kosten 

die deze mensen in die periode ma-

en ééntje presenteren… En hoe kan 

iemand met zijn sportschoenen naar 

een feestje waar hij op uitgenodigd is 

en dat niets kost, maar zijn schoenen 

zijn wel niet meer waterdicht, al 

maanden niet… Wat doe je dan als 

ouders die niet willen dat hun kinde-

ren iets tekort komen? Ze geven het 

geld uit dat voor de huur bestemd is. 

Als ze niet snel ander geld vinden 

zijn ze een heel jaar lang bankroet…. 

Wereld-Delen kan dez gezinnen niet 

onderhouden. Maar ze denkt eraan 

om hen voedsel te geven. Dat is 

goedkoper voor Wereld-Delen en het 

helpt in ieder geval toch iets… 

Wij hopen dat sponsoren ons tege-

moet komen... 

VOEDINGSBANK...? 
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Kerksasiel.anders is een actieproject van Kerkwerk Multicultureel Samenleven in Vlaanderen. 

In de loop van de komende weken ijveren zij voor een versoepeling va de asielprocedure van 

vluchtelingen. Talloze vluchtelingen wachten nog op een uitspraak in hun dossier. First in, 

first out strookt niet met de werkelijkheid. De duur van de behandeling van aanvragen is veel 

langer van voorzien. 

Voortdurend worden wijzigingen aangebracht in de wetgeving. Maar de procedures en het 

verblijf van de vluchtelingen wordt er niet menselijker op.  

Fedasil houdt niet van actievoerders werd ons meegedeeld. Nochtans kiezen wij de kans van 

de zwaksten en dat zijn toevallig de vluchtelingen al dan niet legaal in België, die al dan niet 

terug kunnen keren. We stellen ons de vraag of het wel correct is om een antwoord te bieden 

aan de noden van vluchtelingen en de migraties uit economisch arme landen door middel van 

een asielprocedure. De miserie van een individuele vluchteling is niet op te lossen met hem 

boudweg terug te zenden. Integendeel, omdat zij alles opgeofferd hebben staan zij er zwakker 

voor dan ooit, zeker in hun eigen land. 

Vandaar wat wij achter de standpunten van de Vlaamse kerkgemeenschap staan en Kerk-

asiel.anders ondersteunen. 

Art.9§3 (regularisatie) versoepelen! 

Wij steunen… Kerkasiel.anders! 



1.115 euro voor 2 projecten  

28 januari 2005 
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Het “LOODS”-team: 

Christiane—Hildegard—Lea—Leen— 

Lieve—Magda—Marie-louise—Tine—

Lambert—Jacques—Jean—Johan—

Oscar—Sebastien. 

 

(Lieve Ooms) 

 

 

Ter vergelijking:  

103 ontvangsten en 109 giften in 2003. Dat zijn 68 

méér giften (meer dan de helft erbij!) en 66 maal méér 

goederen ontvangen (ook zowat nog eens de helft erbij!) 

 

Zoals ieder jaar werkten wij ook dit jaar 

samen met Wereld-Missiehulp, dat ons 

werk mogelijk maakte en wereld-

wijd steun verleend aan mensen die 

in de grootste armoede leven... 

Ja, De Loods breidt steeds uit. De getallen 

spreken voor zich:  

In 2004: 

- gaven we 177 maal goederen aan gezin-

nen of individuelen. 

- mochten we 169 maal goederen ontvan-

gen. 

- legden onze wagens  ongeveer 7.000 km 

af om goederen op te halen of te brengen. 

- werd onze ploeg van 10 vaste “loods-

medewerkers” vergroot tot 14. 

- vonden steeds nieuwe O.C.M.W.’s de weg 

naar onze loods om kansarmen van aller-

lei slag aan huisraad, kleding en meube-

len te helpen. 

- werd ook een stuk uitbreiding aan onze 

“meubelafdeling” een feit. 

- komt onze vaste ploeg nog steeds naar 

de loods elke vrijdag van 14 tot 17 uur en 

een kleinere groep is ook regelmatig tij-

dens de week actief voor in– en uitvoer. 

 

De Loods… breidt steeds uit!  

 

Wereld-Delen ondersteunde  in 2004 haar gewone solidariteitsprojecten. Eén nieuwkomer was er. We on-
dersteunden de projecten van de Broechemse Dieter Goossens en zijn vriendin in Guatemala. .Zelf werd 
maar een klein bedrag verzameld, maar door de Vrije Basisschool wordt met onze hulp een grotere actie 
opgezet…. 
De subsidie van de GROS van Ranst bestemd voor ontwikkelingswerk werd door ons opgesplitst in 2 pro-
jecten: Een deel ging naar de dovenschooltjes Centres Mpandilu in Congo van pater Frans Douwen; Het 
andere deel werd gegeven aan de werken van pater Antony Vallavanthara in India, waar vorig jaar een ac-
tie werd opgezet voor huizen van arme mensen die toen afgebrand zijn… Het geld kwam er goed van 
pas…  
Voor het overige was 2004 een rustig jaar op vlak van initiatieven. Slechts de helft van wat in 2003 kon 
worden besteed werd verzameld en uitgeven aan ontwikkelingsprojecten. Wie weet wat het nieuwe jaar zal 
brengen... 



Wereld-Delen leeft voornamelijk van de op-

brengst van een jaarlijkse barbecue en van gif-

ten. Haar werking strekt zich al ver uit buiten 

de grenzen van Ranst. De zetel is nog wel in 

Broechem, maar de vrijwilligers van Oelegem, 

Ranst en Emblem zijn al erg talrijk. Ook uit 

Lier komen er velen. 

Maar ondanks al de activiteiten is het moeilijk 

om het hoofd boven water te houden. Steun 

krijgen we materieel vanuit de gemeente Ranst 

voor De Loods; voor WD Solidair zijn er subsi-

dies vanwege ontwikkelingssamenwerking, 

maar daarvan besteden we niets voor onze wer-

king: alles gaat naar projecten. Enkele instan-

ties betalen de onkosten voor taalwerking; de 

rest betalen we zelf via giften. De ge-

meente Ranst heeft ons in’t verleden wel 

genoteerd bij de cultuurraad maar ons 

voor werkingssubsidies niet weerhouden. 

Vorming, promotie van projecten, brief-

wisseling… het moet toch ergens van ko-

men… De kerngroep heeft het te druk 

om op zoek te gaan naar sponsors. Daar-

om herhalen wij onze jaarlijkse oproep: 

steun ons via een permanente opdracht 

op de bank… Véél dank! 

die bijna letterlijk deuren openen 

voor deze “vrouwengroep van de eer-

ste generatie”. Wij zullen trachten te 

werken aan hun integratie en probe-

ren bij te dragen tot een overgang 

naar het Centrum voor Basiseduca-

tie. Maar anderzijds willen wij zeker 

dichtbij hun werkelijkheid blijven 

functioneren: de vertrouwensrelatie 

is voor ons belangrijker dan een 

functionele afspraak. 

We denken anderzijds dat precies die 

In mei 2004 vergaderde Wereld-

Delen samen met Pricma Lier en het 

Centrum voor Basiseducatie Me-

chelen-Lier-Heis-op-den-Berg. Ge-

zocht werd in het kader van het 

nieuwe inburgeringsdecreet en de 

opdracht van het Centrum voor Ba-

siseducatie naar een plaats voor de 

taalactiviteiten van Wereld-Delen bij 

een vrouwengroep te Lier.  

Pricma steunde daarbij uitdrukkelijk 

de lesactiviteiten van Wereld-Delen 

houding de beste integratiekansen 

zal geven. 

Later werd met Pricma overeengeko-

men om een project van moedergroe-

pen te starten gekoppeld aan de rea-

liteit van de scholen: door middel 

van communicatie in het Nederlands 

met schoolse onderwerpen als thema 

zal opnieuw aan integratie gewerkt 

worden. Wachten is op de contacten 

van Pricma met de Lierse scholen. 

 

Wereld-Delen vraagt financiële steun 

Taallessen voor volwassenen te Lier 

Wordt begunstiger... 
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Geef jouw bank een permanente betalingsopdracht 

Steun de werking van Wereld-Delen met een maandelijkse 

bijdrage op rekeningnummer: 

789-5779169-24 



Zoals de vorige jaren werd ook dit 

jaar het Steunfonds Mannanam het 

kerstproject; en Wereld-Delen wenst 

dit ook zo te behouden, tenminste 

voor de activiteiten van het Kerst-

stallencircuit. 

De vrijwilligers sloten zich aan bij 

Wereld-Delen en wij hopen dat zij 

zich bij WD Solidair kunnen thuis-

voelen.  

Op het kerststallencircuit werden de 

eerste van een hele reeks kerstaf-

beeldingen geplaatst. Het zijn een-

voudige maar expressieve haltes ge-

worden. Proficiat en de uitvoerders... 

Maar méér van vorig jaar namen nu 

ook onze hulpvragers eraan deel, ook 

al moesten enkelen echt hun 

schroom overwinnen. Achteraf waren 

zij zeer dankbaar dat zij zoals ande-

ren rond Kerstmis naar een echt con-

cert hadden kunnen gaan, gratis nog 

wel! 

Volgend jaar zijn we nog met méér!

Voor de tweede keer mochten onze 

hulpvragers en vrijwilligers naar een 

kerstconcert ingericht door Rotary 

Antwerpen-Oost.  

Het was een stemmig Victoriaans 

Kerstconecrt in de St. Pauluskerk 

van Antwerpen, ditmaal uitgevoerd 

door het koor Capella Sancti Pauli. 

Een aantal personen die vorig jaar 

reeds gingen namen nu opnieuw deel 

aan het gebeuren. 

Zandhoven 5 december: 
een paar van onze vrijwilligers ne-

men deel aan een grenzeloze wereld-

dag, ingericht door de gemeentelijke 

adviesraad voor ontwikkelingssa-

menwerking. 

Zij hebben voor R&W Pulderbos hun 

beste beentje voorgezet. 

R&W is immers nog vrijwel onbe-

kend in Zandhoven en daarom was 

elke ontmoeting er eentje met winst! 

Kerstproject 

Victoriaans Kerstconcert 

een grotere stapelruimte. Eerlijk gezegd: 

die was  absoluut broodnodig. Nadat enke-

le schepenen ter plaatse kwamen vaststel-

len in welk omstandigheden moest ge-

werkt worden waren zij direct bereid om 

een grotere stapelruimte te voorzien. Kort 

nadien werd de ruimte toegezegd en kon-

den onze vrijwilligers er een mooie toon-

ruimte voor meubilair van maken. Onmid-

dellijk werd besloten om er volgend jaar 

(2005) een opendeur met kleine receptie te 

organiseren. 

Op 24 mei 2004 (herhaald in septem-

ber) deed Wereld-Delen een aan-

vraag om zoals  Opnieuw & Co te 

Lier (in’t groot doet) een kleine aan-

kondiging voor het inzamelen van 

materialen te mogen doen aan het 

recyclagepark te Oelegem. Tot heden 

kregen wij geen antwoord maar heb-

ben we wel een goede feitelijke ver-

standhouding met het personeel al-

daar. Het schepencollege ging wel 

goedgunstig in op onze aanvraag tot 

De Loods dankt voor uitbreiding stapelruimte 

Wil je eens komen 

kijken in De Loods? 

Breng je graag 

goederen? 

 

Bel Tini: 

03/485.66.15 
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Grenzeloze werelddag 



 

De vzw Recht en Welzijn, Gemeenteplein 18a. Ranst ontwikkelt allerlei initiatieven ter verdediging van kansarmen.  Naast het volgen van enkele individuele hulpbehoevenden trachten we gezinnen te ondersteu-nen, 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 begelei-dingsgroep van vrijwilligers, 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 en tijdelijk schatbewaarder; Domi-nic Verhoeven, Gaston Adriaenssen, Monique Nollet 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 

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

www.pastonet.be .  
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Wereld-Delen heeft in 2003 Het Net als project inge diend en het werd goedgekeurd 
door de Raad van Bestuur van Caritas Hulpbetoon vzw .  Hierdoor komt zij in 
aanmerking voor projectsubsidiëring door Caritas Hu lpbetoon vzw. Voor giften 
die rechtstreeks op rekeningnummer 776-5902333-77 v an Caritas Hulpbetoon vzw, 
Guimardstraat 1 te 1040 Brussel worden overgemaakt zal u een fiscaal attest 
worden uitgereikt door Caritas Hulpbetoon. Deze gif ten komen onherroepelijk toe 
aan Caritas Hulpbetoon vzw die autonoom beslist ove r de bestemming van de 
ontvangen fondsen. Indien u een voorkeur wil formul eren tot betoelaging van Het 
Net, kan u op het overschrijvingsformulier bij mede delingen de melding “Het Net, 
project 376” noteren. Uw voorkeuraanduiding heeft echter geen af dwingbaar 
karakter. Giften die op de eigen rekening van Werel d-Delen worden gestort, 
komen niet  in aanmerking voor de fiscale vrijstelling.  

30 x 30 euro (met belastingsvoordeel) voor Het NET 


