
Juli 2007: beter 

laat dan nooit... 

Wie had het kunnen denken? 2004 was geen gemakkelijk jaar voor de vzw, en financieel ging 
het steeds maar verder bergaf. De werking daarentegen groeide en we dachten dat dat zou 
stoppen vroeg of laat.   

Ondertussen weten wij beter. Na een dip in 2005 van het aantal vrijwilligers nam het aantal 
weer toe in 2006 tot een zeventigtal. In mei 2007 was er een eerste telling voor de vzw: 76 
vrijwilligers! Maar de kosten lagen anders... 

In 2005 hingen wij aan de noodklok voor wat de financiën betreft. Als het zo verder zou gaan 
dienden wij immers een deel van de werking af te bouwen. Het loonde: voor De Loods, de 
taalwerking, het begeleidingswerk van Het Net, voor WD Solidair én voor de algemene wer-
king kregen wij niet minder dan 2600 euro giften binnen in 2005! In 2006 was het nog slechts 
1600 euro, maar de financiële situatie bleef gezond. 

2005 kende een uitzonderlijke positieve financiële balans, maar dat is voor de helft mee te 
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Dit jaarverslag is bestemd voor al 

onze vrijwilligers en sympathisanten Recht & Welzijn 
vzw 

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

Financiën… eindelijk de goede richting uit! 

We zijn er niet in geslaagd om in 
2006 een jaarverslag uit te brengen 
voor 2005. Midden 2007 komen wij er 
pas toe om een verslag te maken voor 
de twee vorige jaren. Dat heeft veel te 
maken met het feit dat we over een 
nieuwe medewerker beschikken die 
de vrijwilligers, hun samenwerking en 
de uitstraling van de vzw als zijn 
werkdomein heeft gekregen. Er 
beweegt dus wat! 
 
We hebben echt niet stilgezeten. Ook 
in 2005 zette de groei van De Loods; 
Het Net en de taalwerking zich door. 
Anderzijds vraagt De Loods 
vruchteloos om nieuwe sterke 
medewerkers… Die zijn overigens 
ook elders zeer welkom.  
 

Door WD Solidair werd de locale 
werking Broederlijk Delen versterkt. 
Die ging in 2006 samen met Oelegem 
en Ranst in één vertegenwoordiging 
naar De GROS in Ranst. 2005 was ook 
het jaar dat we voor Sonja Roskams in 
Peru de werking Sonja...Puur! uit de 
grond stampten. Momenteel gaan we 
na of dit ook in 2007 nog kan. De 
inspanningen voor pater Antony in 
India bleven groot: naast het project 
Jyothir Dharma was er ook plaats voor 
de tsunami. Eind 2006 kwam het 
slechte nieuws van de ziekte (kanker) 
van de pater. Tot heden is onduidelijk 
hoe dit evolueert. 
 
Groot nieuws in 2006 zijn de 
werkingssubsidies van de gemeente 
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tureel Centrum te Wijnegem en 
dit voor twee groepen cursisten, 

één in de morgen en één na de 
middag.  
 
Op 7 november 2005 werd er ge-
start met de hulp van twee van 
onze leerkrachten, die reeds heel 
wat ervaring met volwassenen op-
deden.  
Tevens konden de resterende cur-
sisten van Broechem ook overge-
heveld worden naar Wjnegem, 
wat de efficiëntie ten goede 
kwam. Daar de aanvragende in-
stanties er stipt op toezagen dat 
hun mensen ook geregeld de les-
sen bijwoonden, waren wij ervan 
overtuigd dat ook dit nieuwste ini-
tiatief een succes zou worden.  
 
In het najaar van 2006 bereikte 
ons een nieuwe aanvraag vanuit 
Willebroek, via de lokale LOP-
medewerker. We troffen daar een 

Wereld-Delen organiseerde sinds 
2004 een "brugtaalcursus" voor 
anderstaligen te Broechem. Zo'n 
cursus is er nu net op gericht om 
een brug te slaan naar het regulie-
re taalaanbod voor vreemdelin-
gen, vooral dan voor laagge-
schoolden. Voor veel van deze 
mensen is de drempel naar de 
klassieke cursussen té hoog, nog 
afgezien van de meestal lange 
wachttijden na inschrijven.  
 
Precies om deze redenen heeft 
Prisma - Groenwerk vzw zich tot 
ons gewend met de vraag of iets 
dergelijks niet mogelijk was voor 
hun allochtone werknemers.  
 
Na het nodige overleg werd een 

voor eenieder haalba-
re oplossing gevon-
den: de lessen konden 
doorgaan in het Cul-

NI EUWE  IN IT IAT I E V EN  VAN  D E  TAA LWER K ING…   

“Klop en u zal worden open ge-
daan. Vraag en u zal worden 
gegeven.” We kennen deze 

woorden 

aan Gods mond toe. 

Maar zij lijken onwaar voor ar-

me mensen. Daarom moet onze 

deur blijven openstaan! 

erg actieve Turkse gemeenschap, 
die ons de nodige logistieke steun 
kon leveren voor het organiseren 
van lessen. 
 
Zo zijn wij dan nu op drie ver-
schillende locaties actief voor vol-
wassenen: Lier, Wijnegem en Wil-
lebroek. Samen met de vele taal-
klasjes NT2 voor jongeren zijn wij 
dus goed op weg om een gekend 
cursuscentrum te worden.  
H. Boen, Coördinator Taalwerking 

WIJNEGEM - Cultureel Centrum.  WILLEBROEK—COMPASS  
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Ranst, maar vooral ook de beslissing van minister 
Keulen, die een project van ons bij Managers van 
diversiteit in Lier goedkeurde. In december werd 
een selectieprocedure gestart om een deeltijdse 
opbouwwerker aan te trekken. Leen Meyer uit Lint 
ging op 1 februari 2007 van start in dit project 
waarbij zij de participatie van allochtone ouders aan 
scholen in Lier tracht te verbeteren.   
 
Voor  vrijwilligers van Het NET en de taalwerking 
werden vormingssessies voorzien. En deugddoend 
zijn de groeiende vrijwilligersfeestjes na nieuwjaar. 
Het is belangrijk om als vrijwilligers samen te ko-
men, en te merken dat we samen belangrijke dingen 
doen. Wij geven mensen hoop en toekomst… 
 
Anderzijds was de vzw runnen financieel niet 
eenvoudig (ook de nieuwe boekhouding niet). Maar 
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2005… 2006… er beweegt wat! gelukkig waren er naast de giften, vooral in 2005, 
sponsoring via Caritas Hulpbetoon en nieuwe 
subsidies. In 2005 werd de vinger op de knip gezet 
van Het NET. Er werd dat jaar één derde minder voor 
dit begeleidingswerk uitgegeven. De voedselbedeling  
diende hierin ook een rol te spelen. 
 
En tenslotte had WD Solidair ook een belangrijk 
wapenfeit: in 2006 pakte de groep rond het 
kerststallenproject met een educatief project rond 
solidariteit en armoede uit. Zéér aan te bevelen. Er 
namen dan ook heel wat schoolkinderen aan  deel in 
de loop van de weken, maar ook de fakkeltocht van 
tweede kerstdag. 
 
Je merkt het: er beweegt duidelijk veel in onze 
werking. Niet voor niks dat we snakten naar 
administratieve versterking, die er bij deze is 
gekomen. Voor wie wil bijblijven geven wij u in dit 
jaarverslag een recent (2007) organogram van de 
vzw. 

Ja, De Loods draait nog steeds op volle toeren. In de loop van deze jaren kwamen er enkele 

vrijwilligers bij en zag het er zelfs even naar uit dat we een tweede verhuisploeg konden sa-

menstellen. Jammer genoeg is dat nog steeds niet gelukt bij gebrek aan mankracht (sterke 

mannen en vrouwen zijn bedoeld). Het zou nochtans een goede zaak zijn. 

Elke vrijdag is het ondertussen traditie geworden om sorteerwerk te doen, behalve als er va-

kantie wordt genomen. 

Een goede sfeer heerst er nog 

steeds. Die wordt ondermeer ge-

voed door het regelmatig kranske, 

waar ook werkafspraken worden 

gemaakt als die nodig zijn… 

Maar er waren nog andere zor-
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De Loods… nog steeds handen tekort!  

 



Eigenlijk hadden wij het niet meer 
verwacht. De vzw Recht en Welzijn had 
bij Managers van diversiteit (Minister 

Keulen) twee aanvragen ingediend met daarin telkens de tewerkstelling van een halftijdse opbouwwerker. 
Het eerste project werd onontbeerlijk geacht om de vluchtelingenwerking van De Nieuwe Wereld te 
ondersteunen aangezien Prisma vzw te Lier het zowat had losgelaten. Dit project werd echter niet 
goedgekeurd. 
Een ander project is geboren uit een oude planning om samen met Prisma vzw te Lier een project op te 
zetten met ouders van allochtone origine, als aanvulling bij de taallessen die wij voor hun kinderen 
organiseren. Dit project paste blijkbaar wel in de visie van de minister en werd goedgekeurd met 
terugwerkende kracht.  
Toen wij de goedkeuring in de tweede helft van december kregen was het zogezegd al vanaf begin 
november gestart: raar… maar waar. Onmiddellijk werd een sollicitatieronde 
georganiseerd en begin februari 2007 kon Leen Meyer als opbouwwerkster aan de 
slag. Ondertussen beginnen haar inspanningen hun eerste vruchten af te werpen. 

Herken je de vzw nog? 
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Contact Sleutels 

Hieronder zie je het organogram van onze vzw op datum van 6 juni 
2007. Vind je het ook niet verrassend snel evolueren? 



De moeilijkste tak van heel onze werking is wel 

Het NET.  Begeleidingswerk door vrijwilligers 

ligt niet voor de hand.  

Mensen zijn immers op zoek naar allerlei zaken 

en als men in moeilijkheden zit doet men graag 

aan shopping en dat vinden zelfs beroepskrach-

ten niet leuk. Het komt er op aan als vrijwilligers 

om de trouwe steunpilaar te blijven, ook al is al-

les schijnbaar tegen.  

Dat belangloze lijkt soms redeloos en is onze 

grootste uitdaging. Voor mensen die helemaal in 

het niemandsland geraken zal dat belangloze mo-

gelijk op termijn zelfs het belangrijkste kunnen 

worden, ook al kunnen vrijwilligers dan nog wei-

nig aan hun situatie veranderen. Maar dan blijft 

de menselijke nabijheid, en die is dan onschat-

baar van waarde. 

Zoals te Broechem 

als in Lier lijkt de vraag te stagneren. Dat leidde 

in Broechem tot twijfel rond de opstart van de 

voedselbedeling. Die is er wel gekomen, maar 

blijft zeer beperkt vooral rond de jaarwisseling. 

Uiteindelijk werd afgezien van het plan om twee 

“Het NET” vandaag 

De Vzw  
in Pulderbos 
 
 
De zorg voor onze mucopatient blijft bestaan. 
Aangezien de vraag naar ondersteuning op dit mo-
ment is teruggelopen, willen wij de ontvangen be-
dragen ook voorbehouden voor andere dergelijke 
patiëntjes. De reserves worden dus bewaard in een 
fonds en zullen nog steeds door de raad van be-
stuur worden beheerd. 
 
Dan blijft er de vraag naar een eigen stapelruimte 
voor kledij en tweedehands goederen voor kansar-
men in Pulderbos blijft. Wie wil ons ruimte ter 
beschikking stellen en wie wil er op toezien??? 
 
Wij geven de hoop niet op.  
Alle tips zijn welkom bij  
 
Chris de Queker, tel. 03/383.03.25. 

vrijwilligers op dit project te 

plaatsen. Immers ook vanuit 

het OCMW van Ranst bleek er 

alsnog geen vraag tot samen-

werking, hetgeen voor mensen 

in armoede nochtans een begin van een zelfwer-

king kon betekenen. 

Ondertussen blijven onze vrijwilligers hun werk 

goed doen en volgen zij alle gezinnen op die hun 

worden toevertrouwd.  

De noden zijn en blijven groot, alhoewel we mer-

ken dat bij de groep mensen zonder papieren al 

redelijk veel positieve beslissingen kwamen. Ook 

hier geldt: hoop doet leven! 

Voedselbedeling blijft beperkt verklaren door de opname van de werking De Nieuwe Wereld 
Lier in de vzw.  

2005 was ook schitterend want we kregen een serieuze project-
subsidie vanwege de Ranstse gemeentelijke raad voor ontwik-
kelingssamenwerking van Ranst (3920 euro), wat iets vermin-
derde in 2006, maar ook sponsoring via Caritas Hulpbetoon.  
Die liep door in 2006 en werd dan stopgezet.  

In 2005 vinden wij voor internationale projecteninspanningen 
een  bedrag van 7510 euro terug op de jaarbalans, in 2006 be-
draagt dat 7474 euro.  

Toch zag het er niet goed uit. De algemene werking, het bege-
leidingswerk Het Net en de taalwerking hadden een tekort; 
Niet abnormaal voor het begeleidingswerk weliswaar, maar 
een jaarlijkse BBQ en de projectsteun van Caritas volstonden 
niet. Vooral de giften hielden ons in 2005 boven water, alhoe-
wel De Loods nu ook zelfbedruipend was geworden..  Weet 
immers dat de verzekeringskosten ook gestegen zijn: van zo’n 
1000 euro in 2005 naar 1200 euro in 2006, die begin 2007 
zouden stijgen tot 1500 euro. Wij zijn een goede verzekering 
immers aan al onze vrijwilligers verplicht. 

2006 bracht ons voor het eerst echte  werkingssubsidies van de 
gemeente Ranst: 3000 euro met daarbovenop eind 2005 nog 
500 euro voor de voedselbedeling.. Hoopvol is dat naar de 
toekomst. 

De bijdrage voor de mucowerking vanuit Pulderbos blijft sta-
biel, een kleine 600 euro per jaar. In 2006 besliste de raad van 
bestuur om de gelden die niet direct nodig zijn in een fonds 
onder te brengen, waar ook andere soortgelijke kinderen van 
zouden kunnen genieten. De raad is de trouwe steungevers 
zéér erkentelijk voor hun blijvende inspanningen.   

Hoedanook, momenteel halen wij voorzichtig opgelucht adem: 
de financiële situatie is weer gezond… Toch willen wij spaar-
zaam blijven. Wij duimen voor de volgende jaren. 
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Financiën… de goede richting uit! 
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In de voorbije 5 jaren werden 8 verschillende 

internationale organisaties of initiatieven via 

de rekening van WD Solidair gesteund. Daar-

naast ondersteunden wij nog andere initiatie-

ven, maar we ontvingen daarvan niet zelf de 

gelden. 2005 kende hier ook een zwakker jaar. 

En 2006 zou een heel zwak jaar geweest zijn, 

was er niet de actie Sonja...puur! (educatieve 

projecten in Peru) waarvoor een heuse actie-

groep werd samengesteld.  

Tijd voor wat nieuws dan? We blijven in de 

mate van het mogelijke al deze projecten 

behouden. In 2007 werd Soedan toege-

voegd: werking in oorlog en vluchtelingen-

gebied voor onderwijs en waterputten... 

Wereld-Delen blijft internationaal solidair 
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Geef jouw bank een permanente betalingsopdracht 

Steun ook de werking zelf van Wereld-Delen  

met een maandelijkse bijdrage op rekeningnummer:  

789-5779169-24 

2002 2003 2004 2005 2006 

Caraes     836,61 euro 1.056,16 euro 1.230,42 euro  1.200,00 euro    980,00 euro  

Broederlijk Delen  1.786,76 euro    547,63 euro  1.426,31 euro 1.425,73 euro 1383,30 euro 

Centres Mpandilu, 
Congo 

P. Frans 
Douwen 

   566,76 euro    129,83 euro 1.329,20 euro 1.340,71 euro - 

Jyothir Dharma e.a.  
India 

P. Anthony 
Vallavanthara 

4.250,00 euro 6.062,47 euro 2.617,50 euro 1.800,00 euro 1.427,83 euro 

Damiaanactie     333,87 euro    105,75 euro    144,90 euro    120,50 euro (2007) 

Caritas 
Internationaal 

Crisissituaties 
+ heropbouw 

-    500,50 euro    150,00 euro     45,00  euro    980,00 euro 

Guatemala  - -      55,00 euro - - 

Chico Latino, Peru Sonja 
Roskams 

- - -    657,00 euro 2.703,31 euro 

 
(*)= 1.500.077,50 Bef 

 7.774,00 
euro 

8.402,34 
euro 

6.953,33 
euro 

6.588,94 
euro 

7.474,44 
euro 

 Som 

5.303,19 euro 

6.569,73 euro 

3.366,50 euro 

16.157,80 
euro 

705,02  euro 

1675,50 euro 

55,00 euro 

3.360,31euro 

37.193,05 37.193,05 37.193,05 37.193,05 

euro(*)    

WIL JE EEN INTERNATIONAAL 
PROJECT STEUNEN? 

Stort jouw bijdrage met vermelding van 
jouw keuze (zie de projecten in het kader 

bovenaan linkerkolom of Soedan) op  
het rekeningnummer van WD Solidair:  

833-5352274-72 



In 1999 besluiten en-

kele vrijwilligers een 

creatief kerstproject te 

realiseren. Bewoners 

van een stratencircuit in 

Broechem centrum 

kunnen rond het au-

thentieke kerstverhaal 

taferelen en versierin-

gen aan hun huis aan-

brengen.  Op tweede 

kerstdag komt een fak-

keltocht met zang en 

vertellingen. De op-

brengst gaat (nog 

steeds) naar het  goede doel. Veel jonge gezinnen, 

ook met kinderen die hun eerste communie willen 

doen, nemen deel. 

 

Educatief Kerstproject 

noden hebben meestal ook maar een heel 

kleine huisvesting. 

Nog een onverwachte zorg kwam plots toen 

er een nieuwe afvalregeling kwam vanuit 

het gemeentebestuur. Gelukkig werd daar-

voor ondertussen een aanvaardbare rege-

ling gevonden. 

Nog even herhalen: elke eerste verwijzing 

naar De Loods dient te gebeuren vanuit 

een sociale dienst of een erkende werking 

voor kansarmen. Daarbij wordt ook afge-

sproken door de verwijzer wat de eigen bij-

drage zal zijn (bv. voor het vervoer). De co-

ördinator maakt later verdere afspraken. 

Wil je eens komen 

kijken in De Loods? 

Breng je graag 

goederen? 

 

Bel Tini: 

03/485.66.15 
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In 2004 besluiten zij de kerstboodschap in verhaalpa-

nelen aan kinderen voor te stellen. Zo kunnen zij le-

ren over de kindsheidverhalen van Jezus.  

 

De 10 geplande taferelen zouden tegen 2008 afge-

werkt kunnen worden. In 2006 zijn ze al klaar en 

krijgen zij een plaats op het kerststallencircuit. Een 

bijkomend tafereel zal in 2007  worden toegevoegd. 

De taferelen zullen jaarlijks worden opgefrist.  

 

Iedereen is welkom op het circuit. Gidsen zijn te be-

komen bij KBC Verzekeringen en Slagerij Nijsmans, 

beide te vinden op het kerkplein te Broechem. In die 

brochure vind je ook tips om méér uit de taferelen te 

halen. 

 

Bijzonder klassen uit het lager onderwijs vergezeld van 

hun leerkrachten, en jonge gezinnen hebben zo de 

kans om de kindsheidverhalen te ontdekken in het 

licht van de realiteit van armoede vandaag: een heus 

educatief project dus!  

Martine Croonen (Uitgeverij Halewijn) schreef de 

gen. Zo zijn er natuurlijk de veelgegeerde za-

ken zoals een fornuis en een wasmachine. Die 

komen te weinig binnen en bovendien meestal 

stuk. We hebben nog niet de mensen en midde-

len om hen te herstellen. Voor het installeren 

van gasvuren hebben wij ook een erkende in-

stallateur nodig, en aangezien ook die ont-

breekt worden momenteel  geen gastoestellen 

meer aanvaard.  

Kleine kasten, kleine kleerkasten en bedden 

zijn ook veelgevraagd. Grote stukken geven 

soms problemen, want mensen met financiële 
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De Loods, nog steeds handen tekort  



 

De vzw Recht en Welzijn, Gemeenteplein 18a. Ranst ontwikkelt allerlei initiatieven ter verdedi-
ging van kansarmen.  

Naast het volgen van enkele individuele hulpbehoevenden trachten we gezin-nen te ondersteunen, in hun recht bij te staan. Zo ontwikkelde de vereniging de goederen-stapelplaats De Loods, TAN taallessen voor anderstalige nieuwkomers in de regio, en Het NET, een begeleidingsgroep van vrijwilligers, en tevens allerlei solidariteitsinitiatieven                         onder de naam WD Solidair.  We staan individuele personen en gezinnen soms ook juri-disch bij. Bekommerd als we zijn om werk en wonen van kansarmen                                                stapten wij in de vzw De Woonkans te Lier-Nijlen-Zandhoven-Ranst.  
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 schatbewaarder;  Dominic 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),  

Nieuw e-mailadres: rechtenwelzijn@telenet.be 

Vzw Recht en Welzijn  
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Wereld-Delen—vzw Recht en Welzijn heeft in 2007 een  project “structurele ondersteuning van de 
kansarmenwerking” ingediend en het werd goedgekeurd  door de Raad van Bestuur van Caritas 
Hulpbetoon vzw.  Hierdoor komt de vereniging opnieu w in aanmerking voor projectsubsidiëring door 
Caritas Hulpbetoon vzw. Voor giften die rechtstreek s op rekeningnummer 776-5902333-77 van Caritas 
Hulpbetoon vzw, Guimardstraat 1 te 1040 Brussel wor den overgemaakt zal u een fiscaal attest worden 
uitgereikt door Caritas Hulpbetoon. Deze giften kom en onherroepelijk toe aan Caritas Hulpbetoon vzw 
die autonoom beslist over de bestemming van de ontv angen fondsen. Indien u een voorkeur wil 
formuleren tot betoelaging van Het Net, kan u op he t overschrijvingsformulier bij mededelingen de 
melding “Project 8376” noteren. Uw voorkeuraanduiding heeft echter geen af dwingbaar karakter. 
Onze vereniging geniet zo een projectsteun tot (max imaal) 2000 euro per jaar.  
 
 
 
Wenst u geen fiscale vrijstelling dan kan uw gift t erecht op onze eigen rekening: 789-5779169-24. 
Het belastingsvoordeel telt enkel voor het genoemde  werkingsproject en dus niet voor de 
internationale steun via onze werking. Voor deze in ternationale projecten is uw bijdrage welkom op de 
rekening van WD Solidair:  833-5352274-72. Vermeld daarbij de naam van uw voorkeur zoals:                
1. “Mannanam / pater Antony” of “India”, 2. “Chico Latino / Sonja...puur!” of “Peru”, 3. “Pater 
Douwen” of “Congo”, 4. “Soedan”, 5. “Crisis– of wed eropbouwprojecten” of “Caritas Internationaal”, 
6. “Ambulante zorgen gehandicapten en HIV/Aids”, “V ietnam” of  “Caraes”, enz...  

Belastingsvoordeel vanaf 30 euro voor uw bijdrage 


