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Met een eerste tewerkstelling in onze vzw komt ook onze boekhouding in schaalvergroting. 
Werkings– en loonkosten betekenen nu eenmaal een financiële expansie, gelukkig gedekt door 
subsidies van de Vlaamse overheid en Cera Foundations. Maar niet enkel Contact Sleutels 
(project Taal en participatie in het onderwijs), ook de inkomsten van giften, de jaarlijkse BBQ 
en de giften via De Loods namen stevig toe. Voor de duurdere taalwerking waren er eveneens 
ook grotere inkomsten. Anderzijds werd de dalende tendens bij steun aan solidariteitsinitiatie-
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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 

Boekhouding in schaalvergroting... 

Toen onze vzw eind 2006 in een 
aanvraag bij Managers van Diversiteit 
op zoek ging naar ondersteuning voor 
de werking van De Nieuwe Wereld in 
Lier was dat feit een aanduiding van 
een evolutie die in 2007 steeds 
duidelijker werd. Wij hadden de 
taalwerking van Wereld-Delen  
onophoudelijk zien groeien en 
opslagruimte van De Loods was 
vergroot om haar regionale functie 
waar te kunnen maken. Eerder had 
onze kansarmenwerking in Broechem 
(vooral mensen zonder wettig verblijf) 
ondervonden dat zij niet meer de hulp 
kon bieden die zij wilde geven. We 
zagen met onmacht de nabijheid en 
kwaliteit slinken.  
In 2007 kwam er geen “manager” 
voor De Nieuwe Wereld, maar 
ontstond Contact Sleutels waarvan 
eind oktober de eerste materiële 
resultaten op tafel lagen. Verder 
volgde de vaststelling dat het beoogde 
doel stilaan een feit werd.  
De taalwerking werd slachtoffer van  

haar succes, als na een periode met een 
groot wervingsaanbod en (daardoor) 
een “semi-professionalisering” van de 
werking, het contingent taalwerkers  
“op” bleek te zijn. Toch blijft de roep 
om meer taallessen en dus om meer 
vrijwilligers bestaan.  
Voor het eerst waren er de 
subsidiegelden en extra giften 
waardoor we in onze werking de 
buikriem ietwat konden lossen en weer 
gaan dromen van een betere dienst aan 
ons doelpubliek.  
Maar tegelijk met de groei en de komst 
van nieuwe projecten botste 2007 
tegen een enorme administratie en 
coördinatieopdracht.  
Om het hoofd te kunnen bieden aan 
deze uitdagingen en om via de huidige 
werking ook nieuwe kansen of grotere 
kwaliteitsnormen te halen zijn wij op 
zoek hoe wij dit door een sterke 
leiding en in een soepele structuur 
kunnen realiseren.  
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Voor bet school- en cursusjaar ‘07-‘08 levert Wereld-Delen andermaal een meer dan 

behoorlijke bijdrage op het gebied van aanvullend taalonderricht voor anderstaligen, zowel 

bij jongeren als volwassenen. 

Het totale aantal lesuren voor bedoeld werkjaar bedraagt zomaar eventjes een kleine 1500, 

waarvan ongeveer 1250 voor de jongeren en zowat 250 voor de volwassenen. 

Voor de jongeren is er dit jaar een daling van het aantal leerlingen en dit ondanks het hoger 

aantal aanvragende scholen. Dit is vooral het gevolg van het feit dat er noodgedwongen be-

perkingen dienden doorgevoerd. Voor kleuters kwamen enkel nog de leerlingen uit de hoog-

ste kleuterklas in aanmerking. Verder dienden ook de leerlingen van de derde graad l.o. 

geschrapt uit de aanvragenlijsten. Waarom dit alles? Eenvoudigweg omdat we nog steeds 

over onvoldoende leerkrachten-vrijwillig(st)ers beschikken om aan alle aanvragen te voldoen. 

Het is zonder meer een half mirakel, dat we met een ploeg van slechts een 25-tal leerkrach-

ten, de klus nog kunnen klaren. Dit heeft ondermeer tot gevolg dat sommigen 3 tot 4 groepen 

voor hun rekening nemen. Je moet het maar doen! 

Ook de locaties waar les wordt gegeven nemen nog steeds toe. Er zijn nu zelfs gemeentebe-

sturen die me vragen om op hun gemeentehuis toelichting te komen geven over de 

taalprojecten van W-D. 

(H.Boen, coördinator NT2) 

Evo lut ie taa lwerk ing…  

GOD AL OOIT GEZIEN? KIJK NAAR JOUW MEDEMENS! 
 

Het enige beeld van God is de mens. 
Niet de abstracte mens,  

niet een denkbeeld van de mens, 
maar de concrete mens, beeld van God, 

de enige plek van openbaarwording van God. 
Wanneer ik je aankijk, of liever, 

wanneer jij mij aankijkt – 
niet via het loket of over de toonbank, 

maar in een bescheiden ritseling  
van het menszijn, 

als je blik vraagt om herkenning, 
om een kleine dienst, 

maar die de kern van je menszijn raakt, 
dàn is die blik een onweerstaanbaar 

onontkoombaar appèl op mij. 
Die blik van de weerloze andere mens 

is de plek van openbaarwording van God. 
God is nergens anders, God is echt 

nergens anders. 
Overal elders waar ik God zou zoeken, is een 

alibi, een ontsnapping, een verdoving, 
een uiterst ingewikkelde begoocheling. 

God is nergens anders dan 
in de absoluutheid van die blik…’ 

 
(‘Gezegend de Onzienlijke’, Jan van Kilsdonk, Kok- Agora 1988, p. 180-181) 

23 augustus 2008 
Vanaf 17 uur 

 
 

Zomerse BBQ 
Speciale editie 
Met extra’s! 

 
15 jaar Wereld-Delen 

10 jaar BBQ 
 
 

Aan het Franciscusheem  
(achter het Gildenhuis) 

Pertendonckstraat Broechem 
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De schaalvergroting brengt ons allicht op een 
keerpunt. Afwachten echter wat de toekomst 
brengt… Misschien zelfs een nieuwe coördinator? 
In ieder geval zijn we op zoek gegaan naar een 
verruiming voor de algemene vergadering, die 
allicht tot een vernieuwing bij de Raad van Bestuur 
zal leiden. We hopen met het huidige bestuur dat dit 
in 2008 realiteit zal zijn. 
In ieder geval dienen wij te voorkomen dat heel de 
vzw een log organisme wordt waarin de dagelijkse  
leiding los komt zou staan van de vrijwilligers. 
Er zijn nieuwe uitdagingen, inderdaad. Zeker in de 
zorg voor mensen zonder wettig verblijf is er werk 
aan de winkel. Eigenlijk zouden wij voor deze 
mensen die al zo afhankelijk zijn van hulp, meer 
uitzicht op de toekomst moeten kunnen bieden. Dat 
kan via het aanbieden van taallessen, wat nu ook bij 
de groep volwassenen begint te slagen. Of via het 
ondersteunen van een opleiding, als deze mensen 
daartoe de moed vinden. Het verhoogt alleszins het 
gevoel van eigenwaarde van deze mensen. Maar 
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Keerpunt? 
ook zinvolle dagbezigheid creëren, creatief kunnen 
bezig zijn, en mogen opkomen voor hun eigen 
gedacht door van onze werking een spreekbuis voor 
hen te maken…, het kan misschien in toekomstige 
activiteiten. 
Wat heel zeker is is dit: wij hebben veel en 
uitstekende vrijwilligers, maar elk nieuw initiatief 
moet kunnen draaien dankzij een gezamenlijke 
zoektocht met de vrijwilligers van nu en hopelijk via 
de inzet van veel nieuwe hulpvaardige personen. 
Ervaring is veel waard in heel deze evolutie. 
Maar laten wij met twee voeten op de grond blijven: 
eerst moeten wij het werk dat wij nu doen, goed 
doen. In 2008 zal dat zeker centraal staan. En als wij 
in de toekomst  verder willen op deze weg, dan 
zullen wij zelf goed overwogen nieuwe paden 
moeten leggen vanuit de al betrede paden en die 
geleidelijk verstevigen. Wordt het een keerpunt, of 
zijn we al aan ‘t keren? 
(Chris Nollet, algemeen coördinator vzw R&W) 

Nieuwe vrijwilligers vinden, het hield De Loods al bijna twee jaar bezig. Een jaar heeft 365 

dagen en niet elke dag kan je paraat staan. Toch is het soms zo druk dat het lijkt dat sommi-

ge vrijwilligers bijna dagelijks aan de slag zijn. Wekelijks op vrijdag is er een stevige bedrij-

vigheid in De Loods, de vaste werkdag. Op bepaalde momenten klinkt het “we kunnen het 

niet meer de baas”, door de hoeveelheid goederen die soms verwerkt moet worden. 

Tini is een krachtdadige ‘zaakvoerder’, zo zou je het kunnen zeggen, want als je 154 keer per 

jaar, 130 keer voor het ophalen van goederen en 24 keer voor het brengen in de weer zijt, en 

dan nog eens 107 keer voor het wegbrengen van allerlei goederen en 60 keer voor uitgaande 

kledij, telkens op vraag en op maat, dan weet je het wel. Zo’n activiteit vindt niet zomaar 

plaats; het kost tijd en inzet, ook van de sorteerders, en zeker ook van de vervoerders…  Ge-

lukkig kwamen er bijna op de valreep, op het eind van het jaar enkele nieuwe vrijwilligers, of 

werd hun komst aangekondigd. Oef! 

Op financieel vlak houden wij het gezond. De giften stijgen, en voor gerecycleerd materiaal 

krijgt De Loods soms ook iets terug. Het mag ook wel, want vervoerskosten, de extra verze-

kering voor “uitbating” en een eigen “brandverzekering” zijn zware uitgaven, elk jaar op-

nieuw. Ook die gestegen inkomsten zijn het bewijs dat deze vrijwilligers ervoor gaan, het 

hart op de juiste plek hebben. Proficiat aan heel de ploeg! 
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 De Loods… een werk van volharding!  



 

 

 

Project Taal en participatie in het onderwijs 

Het project ‘Contact Sleutels’ startte in februari 2007 en heeft vooral tot doel de 
betrokkenheid te bevorderen van allochtone ouders in het basisonderwijs. Daarbij 
zijn een goede schoolcommunicatie, het omgaan met het Nederlands en meertalige 
opvoeding in deze gezinnen belangrijke aandachtspunten. 
Via een op taal en communicatie toegespitste werking (vb: ouderpraatgroepen) 
brengen we de allochtone ouders samen. Het oogmerk van deze oudergroep is 
enerzijds het sensibiliseren van andere ouders over het belang van participeren bij 
de schoolsituatie van hun kind(eren). Anderzijds zullen ze drempels en/of problemen 
die zij ondervinden bespreken en initiatieven nastreven om die betrokkenheid te 
vergroten. Eind 2007 liepen deze ouderpraatgroepen in 3 Lierse basisscholen. 
In nauwe samenwerking met de ouders werd een meertalige folder (‘Ouders en 
school op één lijn’) ontworpen waarin tips staan voor ouders, kinderen en scholen 
om de ouderbetrokkenheid te vergroten. Er werd ook een cd-rom gemaakt met 
pictogrammen om de communicatie met anderstalige ouders te bevorderen. De 
ouders argumenteerden over het hoe en waarom van het werken met pictogrammen 
en maakten een keuze van de meest bruikbare pictogrammen. 
In de loop van 2008 zullen er dingen gerealiseerd worden, zoals het project 
opstarten in 2 nieuwe basisscholen, sensibiliseringsmateriaal aanpassen en nieuw 
aanmaken, meewerkende vrijwilligers zoeken om de oudergroepen te ondersteunen,
… ‘Contact Sleutels’ loopt einde 2009 af. Dan zouden we deze oudergroepen graag 
verankerd zien in de reeds bestaande ouderwerkingen.  
(Leen Meyer, opbouwwerker) 

Leven in “De Nieuwe Wereld” 
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“Contact Sleutels” 

De Nieuwe Wereld in Lier heeft een jaar van hard werken achter de rug.   De vrij-
willigers namen een 10-tal personen/gezinnen onder hun hoede, in hoofdzaak 
mensen zonder papieren. Een drietal keren werd met het OCMW overleg gepleegd 
en mails vullen elke dag het computerscherm, uiteraard… Het meest voldoening 
geven echter de huisbezoeken: niet dat het allemaal rozengeur en maneschijn zou 
zijn, integendeel… Maar bij huisbezoeken komt men échte mensen tegen. De vrij-
willigers kiezen liever daarvoor (voor mensenwerk) dan voor het werken op pa-
pier… (en verslagen maken). Het doet vooral goed te merken dat mensen iets aan 
zo’n huisbezoek hebben. Het doet hen leven. Denken wij maar aan dat Iraanse 
Nieuwjaar dat wij kost wat kost in een gezin dienden mee te vieren: wat betekende 
onze aanwezigheid voor deze mensen? Of denken wij aan dat treffen van regelin-
gen rond de verkoop van kunstzinnige kaarten door een vrouw zonder wettig ver-
blijf: zij zouden voor haar voor wat inkomsten zorgen. Of aan het meegaan en het 
begeleiden van mensen naar het ziekenhuis. Om de verwendag samen met de ba-
sisschakel in Lier niet te vergeten. Was er in 2006 nog twijfel over de zin van de 
werking, nu is het eerder denken aan wat het meest zinvol en het meest nodig is… 
Er is werk in overschot! En dat gewoon door naast de gasten te gaan staan…!  
Goe bezig!!! 



We zijn sterk twijfelend met 

voedselbedeling gestart. Vorig 

jaar las u hier dat wij op zeker 

moment de bedeling hadden 

willen afblazen, maar dat ze er, 

sober, toch was gekomen.  

Ondertussen hebben wij een 

tweede jaarwisseling met voedselbedeling meege-

maakt en werd ook daarbuiten voeding uitge-

deeld. Het klinkt raar, maar eigenlijk doen wij 

het met tegenzin. Neen, niet dat we arme mensen 

geen voedsel gunnen, integendeel zelfs, maar we 

voelden ons enigszins verplicht voedsel te geven 

in de plaats van geld omdat het goedkoper voor 

ons is en anderzijds is uitdelen van voedsel een 

Voedselhulp onder protest  

De Vzw  
in Pulderbos 
 
 
Uiteraard hoopt onze vzw 
nog steeds dat in Pulderbos 
nieuwe vrijwilligers zouden 
opdagen die een eigen wer-
king in Zandhoven ontwikke-

len. Het aanbod van een eigen verzamelpunt voor 
de goedereninzameling van De Loods blijft in ie-
der geval bestaan.  
 
Het Steunfonds Xavier Verhaegen blijft ook actief 
en wordt nog steeds door een groep gulle schen-
kers gesteund. Ook in 2007 werd geïnformeerd 
naar de financiële noden van de mucopatiënt waar-
voor het werd opgericht. Ook andere kinderen met 
een handicap kunnen nu voor uitgaven die hun 
levenskwaliteit bevorderen ondersteuning krijgen. 
Met een bedrag van ongeveer 4300 euro hebben 
wij een kleine reserve in kas, waarmee we veel 
goeds kunnen verrichten.  
 

Wij danken de schenkers van het 
Steunfonds Xavier Verhaegen voor 
hun volharding en beloven hun bij-
dragen aan het goede werk te blijven 
besteden in de lijn van wijlen pastoor 
Werner Verhaegen. 

vernederende zaak. En dat blijft ook zo. Gelukkig 

kunnen wij het kleinschalig houden en lopen er 

in een paar uren tijd wel enkele mensen met een 

zak voeding (gecamoufleerd in een gewone win-

kelzak) naar buiten. 

Het voedsel wordt gegeven op een persoonlijke 

manier, men hoeft er niet echt voor in de rij te 

staan, ook al moet men wel wachten als een voor-

ganger zijn voeding nog aan ’t kiezen is. Eén zak 

slechts, meer niet… en niet gulzig alles van een-

zelfde soort voeding (alle melk bijv.) in de eigen 

zak steken. Meestal is er wel dat gevoel van soli-

dariteit, alhoewel we dat bij aanvang voor enke-

len toch goed moesten bijsturen.  

Wie honger heeft heeft geen keuze: nemen wat 

men krijgt, ook al zou je liever iets anders willen. 

Maar gelukkig kunnen wij hen laten kiezen (als 

er te kiezen valt): dat geeft het gevoel dat men 

toch een beetje voor zichzelf heeft beslist. Maar 

eigenlijk zou het in deze rijke 

tijd zonder voedselhulp moe-

ten kunnen.  

Vandaar ons protest! 

ven duidelijk merkbaar: bijna een vierde minder geld was be-
schikbaar voor internationale projecten. Omdat wij via het 
project “Structurele onderbouw in de kansarmenwerking”, 
waarvoor Caritas Hulpbetoon sponsoring belooft, het vrijwilli-
gerswerk aangenaam willen maken en het groepsgevoel willen 
verhogen, werden daarvoor alvast inspanningen geleverd die 
uiteraard een prijskaartje dragen. Tenslotte was er een onver-
wacht mooi bedrag aan giften voor de voedselbedeling. Allicht 
veroorzaakte het kunnen aanbieden van voedsel een verlaging 
van de uitgaven voor steun en begeleiding via Het NET.  

Slotsom: het project Contact Sleutels met voor onze vzw een 
nooit eerder gezien druk financieel verkeer zorgde voor een 
ander getalbeeld in ons financieel jaarverslag. Het project is 
geen financiële beproeving geworden. Het saldo is positief. 
Dat is ook het slotsaldo voor de traditionele vrijwilligerswer-
king van Wereld-Delen: 2006 leidde dankzij de gemeentelijke 
subsidies van Ranst tot een financiële rust tegenover de armoe-
dige jaren voordien. 2007 gaat verder op die weg. Wij hopen 
dankzij de nieuwe middelen op (beperkte) investeringskansen 
in de toekomst. 

(Vervolg van pagina 1) 

Boekhouding in schaalvergroting 
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Wat het concreet betekent aan inzet in De Loods 

lees je in volgende verslag 

Oei, we kunnen er niet meer in, tussen of bij. 

Wat nu!? Op onze smalle kant een paar zakken 

versleuren, speelgoed hier vooraan, kleding op 

de grote lage kast (ook een gift), huishoudgerief 

nog een tafel verder. Kom, we beginnen eraan! 

Enkele ‘afspraakjes’ komen er ook nog bij. In-

schrijven en dan de mensen op weg helpen naar 

de gevraagde goederen. Na een dik uur werken 

en zoeken ziet de loods er weer een beetje an-

ders uit. Half 4: tijd voor een rustpauze met een 

koffietje, een uitwisseling van ideetjes en werk-

bespreking. Na een kwartiertje vliegen wij er 

terug in. Dozen en zakken uitpakken, goederen 

nakijken en sorteren, dozen met borden en tas-

sen, dameskleding, herenkleding, kinderkle-

ding, tienerkleding, schoenen, tassen, alles 

krijgt ene plaats… Alhoewel, onze algemene 

loods zit eivol. De doorgangen worden smaller. 

De schabben hoger gevuld. Hopelijk komen er 

betere tijden met de uitbreiding. 

Oef het is al 5 uur. De tijd vliegt voorbij. We 

houden ermee op voor deze week! 

In de voorbije jaren steunden wij het werk van pa-

ter Antony Vallavanthara in India… Hij  had er 

een sociaal project in het leven geroepen om ernstig 

zieke armen, arme schoolkinderen en studenten, 

een goede medische behandeling, scholing en bege-

leiding,… een toekomst te bezorgen. “Antoninchen”, 

zo noemde zijn overste hem, was een idealist. Zon-

der ophouden trachtte hij gelden te verzamelen om 

daarmee kleine en grotere projecten uit te voeren, 

een straat leggen naar een onbereikbaar armen-

dorpje, een kleuteropvang met kleuterjuf realiseren 

(project Jyothir Dharma) in een afgelegen dorp met 

straatarme rijsttelers, kinderen aanmoedigen om 

naar secundair onderwijs of de universiteit te gaan 

voor een betere toekomst. 

Midden in het jaar ging hij naar een internationale 

conferentie voor liturgie in Zuid-Amerika. Vooraf 

trok hij altijd een aantal extra dagen uit via goed-

koopste vluchten naar Duitsland, Nederland, 

Luxemburg, België en Rome. In zijn Rishicentrum 

had hij ook een bezinningscentrum waar mensen 

rust en spirit vinden. In 2007 werd hij verantwoor-

delijk voor een regio met een 12-tal priesters, en 

ook daar startte hij een bezinningshuis op. Zijn so-

ciale werk liet hij nooit los.  

Hij had zijn komst naar België al aangekondigd als 

hij op zekere dag meedeelt dat hij kanker heeft op 

de longen en de alvleesklier. Die laatste zou eerst 

door de dokters worden aangepakt, nadien de eer-

ste. Pater Antony geloofde dat hij van zijn alvlees-

kanker verlost raakte door intensief te bidden. 

Maar voor de tweede veldslag was hij te zeer ver-

zwakt. Na een half jaar strijd is hij de dood op zijn 

pad tegengekomen.  

Wij stuurden medio 2007 geen gelden meer naar 

pater Antony omdat hij zich niet meer mocht toe-

leggen op zijn sociaal werk en het steunfonds Man-

nanam werd opgeheven bij gebrek aan nieuws over 

verderzetting van het prachtige werk in India. God 

zal het u lonen, vader Antony! 

(De begrafenis van pater Antony, een paar dagen na zijn overlijden) 

Pater Antony: in memoriam 
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Geef jouw bank een permanente betalingsopdracht 

Steun ook de werking zelf van onze vzw Recht en Welzijn  

met een maandelijkse bijdrage op rekeningnummer:  

789-5779169-24 

Zomaar een vrijdagnamiddag 

in  DE LOODS 



(Een activiteit uit de “oude” doos 2007) 

Op woensdagnamiddag 13 juni 2007 kleurde 

een vrolijk gezelschap de weg van 'Compass' 

naar de openbare bibliotheek van Wille-

broek. Een 15-tal tieners, enkele mama’s, de 

centrumverantwoordelijke en de lesgeef-

sters/vrijwilligers waren te gast in de bib 

voor een voorleessessie. 

Een hoekje van de gezellige jeugdbiblio-

theek werd omgetoverd tot een minitheater-

zaal. 

Aan de hand van de Japanse verteltechniek 

(Kamishibai) kregen we het verhaal : Engel-

tjes op zondag, boefjes in de week. 

Gerda Dendooven is zowel schrijfster als il-

lustrator van dit werk. Deze auteur werd in 

de voorbije jeugdboekenweek bekroond. Zij 

kreeg de boekenpauw (= prijs voor het 

mooist geïllustreerde jeugdboek) voor haar 

werk: Het verhaal van slimme krol. 

De vertelster van de bib bracht het verhaal 

en toonde telkens in het minitheater de bij-

Taal in de bib 

 
 

Het kerstproject 2006 was de laatste actie van het Steunfonds Mannanam. Pater  
Antony kreeg 2466,88 euro voor Jyothir Dharma, een integraal scholingsprogramma 
voor kleuters en schoolkinderen in India. Voor Broederlijk Delen werd 882,96 euro 
gestort vanuit de solidaire maaltijd en wat giften. De Damiaanactie kreeg 382,41 eu-
ro, Chico Latino ontving 1600 euro voor haar pedagogisch programma in Peru. En 
Kerk in Nood ontving 97,50 euro voor haar scholingsprogramma in de oorlogsom-
standigheden van Soedan. Ook al lijken sommige bedragen in onze ogen klein. In de 
meeste van deze landen zijn ze een grote financiële steun. Almeria Solidaria, het 
nieuwe kerstproject, werd een succes. De bedragen daarvan verschijnen pas in het 
volgende jaarverslag. Alle bedragen samen betekenen een grote terugval tegenover 
de vorige jaren. Maar de inzet was er niet minder om! Dank! 

Wil je eens komen kijken in De Loods? Breng je graag goederen? 
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behorende prent. De prachtige, kleurrijke 

prenten bekoorden de kleinsten, terwijl de 

verhaallijn de jongeren en volwassenen wist 

te boeien. Een dankbaar applaus 

'verwoordde' dat. 

Nadien was er nog gelegenheid om verder 

kennis te maken met het ruime aanbod. 

Iedereen zocht haar of zijn lievelingslectuur 

op. De jongsten kozen voor de graaibakken, 

anderen gaven de voorkeur aan strips en 

sommigen zochten een 'echt' jeugdboek. De 

informatieve boeken vielen in de smaak bij 

de pubers. Ook de mama’s namen spontaan 

een boek in de hand. 

Deze activiteit, op initiatief van Mevrouw 

Daelemans, was een succes en voor herhaling 

vatbaar. Ook de bibliotheekverantwoordelij-

ke gaf ons dit signaal. 

(Ingrid Daelemans, Maria Provinciael,  

Taalvrijwilligers) 

Solidariteit in 2007 



 

De inter-parochiale vzw Recht en Welzijn, 
Gemeenteplein 18a Broechem ontwikkelt allerlei 
initiatieven ter verdediging 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   goede-renstapelplaats De Loods, TAN taallessen voor anderstalige nieuwkomers in de regio, en Het NET, een begeleidingsgroep van vrijwilligers, naast allerlei solidariteitsinitiatieven                         onder de naam WD Solidair. We staan individuele personen en gezinnen ook juridisch bij. Bekommerd als we zijn om werk en wonen van kansarmen stapten wij in de vzw De Woon-kans te Lier-Nijlen-Zandhoven-Ranst. Sinds 2007 zijn meerdere projecten gestart waar-onder Contact Sleutels, ter bevordering van taal en participatie in het onderwijs           van allochtonen  te Lier. 
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, coördinator;  

Dominic Verhoeven, Gaston Adriaenssen, Monique Nollet en Chris De Quecker, leden. 
Info: tel. 03/475.02.10 (voorzitter) + gsm 0498/75.75.04 (secretaris),  

E-mailadres: vzw.recht.en.welzijn@scarlet.be 

Vzw Recht en Welzijn  
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Vzw Recht en Welzijn heeft in 2007 een project “Str ucturele ondersteuning van de kansarmenwerking” 
ingediend dat werd goedgekeurd door de Raad van Bes tuur van Caritas Hulpbetoon vzw.  Hierdoor 
komt de vereniging in aanmerking voor projectsubsid iëring door Caritas Hulpbetoon 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 a ttest worden uitgereikt door Caritas Hulpbetoon. 
Deze giften komen onherroepelijk toe aan Caritas Hu lpbetoon vzw die autonoom beslist over de 
bestemming van de ontvangen fondsen. Indien u een v oorkeur wil formuleren voor betoelaging van 
onze werking, noteert u op het overschrijvingsformu lier de melding “Project 8376” . Uw 
voorkeuraanduiding heeft echter geen afdwingbaar ka rakter. Onze vereniging geniet zo niettemin  
projectsteun.  
 
 
 
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. Caritas in Pakistan, 2. “Chico Latino” of “Peru” , 3. “Pater Douwen” of “Dovenschooltjes Congo”,    
4. “Soedan” (onderwijs), 5. “Psychiatrische hulp Sh abunda Congo” of “Caraes” , enz...  

Belastingsvoordeel vanaf 30 euro voor uw bijdrage 


