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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), Nierlenderstraat 16,  
ondernemingsnummer: 459.814.147 

Tijdens 2008 heeft onze vereniging 
opnieuw gekozen voor spaarzaam-
heid. De reden ligt voor de hand: we 
hebben tal van plannen die niet 
zonder een stevige financiële basis 
kunnen gerealiseerd worden. Dus: 
eerst een voldoende voorraad 
aanleggen om van start te kunnen 
gaan. 

In het financiële jaarverslag vertellen 
wij u met wat grafiekjes hoe het jaar 
is verlopen. Bij dit overzicht laten wij 
het project Taal en participatie in het 
onderwijs (Contact Sleutels) 
grotendeels buiten beschouwing 
omdat dit een volledig gesubsidieerd 
project is waarvan de inkomsten de 
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VERTROUWEN 
Als kersverse voorzitter sinds het jaareinde 2008 vallen mij het en-
thousiasme en de kracht op die vrijwilligers in hun engagement leg-
gen. Ondersteuning en vorming voor de vrijwilligers zijn dan ook be-
langrijk. We gaan trachten hier voldoende aandacht aan te besteden. 
Zo kunnen we samen verder groeien in ons engagement. 

In 2008 is onze werking er sterk op vooruitgegaan en de financiële 
afrekening zegt dat wij gezond zijn als vereniging. Onze nieuwe uitda-
gingen vragen echter nieuwe bronnen voor de nodige fondsen.  

Nu, half 2009, zien wij reeds een aantal doelstellingen, zoals o.a. een 
secretariaat ingevuld. Stap na stap bouwen wij zo verder.  
 
De armoedebarometer gaf reeds voor het begin van de crisis een stij-
ging weer. Cijfers geven momenteel 15% van onze bevolking op als 
(kans)arm. Er is dus veel werk aan de winkel. Mogen we daaruit be-
sluiten dat het vernieuwde bestuur en alle vrijwilligers eind 2008 een 
ernstige opdracht heeft gekregen? Laat ons die opdracht naar best 
vermogen invullen met een stevig vertrouwen. 

Rest mij om iedereen te danken voor de individuele bijdrage tot onze 
dienstverlening aan kansarmen. 

Dirk Verwerft, voorzitter 

Spaarzaam zijn 
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Solidariteit… 
 
 
Solidariteit begint 
waar men zich laat raken 
door de mens 
achter de droog opgesomde feiten. 
 
Solidariteit begint 
waar het eigen leven 
in vraag mag gesteld worden 
in het licht  
van die heel andere wereld van die ander. 
 
Solidariteit begint 
waar men opstaat 
uit de spinsels van  
excuses en verantwoordingen 
om gewoon te doen wat hier en nu al kan. 
 
Solidariteit begint 
waar de kracht 
als een vonk overslaat 
van de ene mens op de andere. 
 
Dan staat niemand meer alleen! 
 
 
Carlos Desoete    

uitgaven moeten dekken. De getallen hebben een 
andere orde van grootte en trekken een 
vergelijking scheef. Omdat de cijfers toch 
onrechtstreeks het overzicht kleuren geven wij u 
in dit verslag de nodige uitleg erbij.  
 
Wat het lezen van de jaarresultaten 2008 moeilijk 
maakt is de herindeling van de werking van de 
vzw die ook in de boekhouding werd gevolgd. WD 
Solidair bijvoorbeeld was vroeger een aparte 
werking en is nu slechts een onderdeel van de 
solidariteitswerking waartoe ook De Loods en WD 
Internationaal behoren. De uitgaven voor 
solidariteit zijn nu verzameld in één cijfer waar die 
in 2007 verspreid terug te vinden waren.  
 
Na het eerste jaar Contact Sleutels dienden wij 
een groot bedrag aan subsidies terug te storten 
omdat de uitwerking anders en goedkoper verliep 
dan gepland. Voor 2008 - 2009 werden minder 
maar voldoende subsidies aangevraagd. 
 
De uitgaven weerspiegelen de verhoogde 
activiteit van onze vereniging: meer doen kost 
ook meer. Vooreerst zijn het kosten gemaakt voor 
concrete activiteiten, hogere administratiekosten 
en hogere verzekeringskosten. Het schoolproject 
van WD Solidair bracht eveneens hogere 
steunuitgaven met zich mee. 
 
De algemene inkomsten lijken gezakt, maar de 
boekhouding bedriegt enigszins: de terugbetaalde 
subsidies 2007 (Contact Sleutels) veroorzaken de 
voornaamste daling. Maar niet-gebruikte subsidies 
hebben geen effect op het reële rendement om 
het in zakelijke termen te zeggen. De nieuwe en 
hogere subsidies staan nu ook tegenover (hogere) 
uitgaven. En zo kunnen wij vaststellen dat de 
inkomsten ongeveer gelijk bleven. Er zijn wel iets 
minder gewone giften (die maken één tiende van 
de werkingsinkomsten uit) en iets minder 
bijdragen voor WD Internationaal. Er waren 
hogere inkomsten voor het begeleidingswerk, de 
taalwerking (inhaalbeweging tegen 2007) en bij 
de algemene werking werden hoge bedragen aan 
toevallige inkomsten genoteerd. 
 
Tot besluit: neutraliseer de bedragen die op het 
jaar 2007 slaan en wij mogen stellen dat wij in de 
praktijk een goed jaar hebben gekend. Bovendien 
hebben wij een hogere reserve opgebouwd voor 
de hele werking. Het is een volgehouden inzet 
waardoor wij onze inkomsten op peil houden, 
onze activiteiten stijgen en wij reserve opbouwen 
om onze toekomstplannen vroeg of laat ten 
uitvoer te kunnen brengen. 



De erkenning van onze vereniging als autonoom vrijwilligerswerk bij het Ministerie van 
Welzijn, gezondheid en gezin is niet in orde gekomen. Wij passen als vereniging blijkbaar niet in 
het administratieve kader van dit ministerie. De aanvraag leerde ons vooral één ding, namelijk dat 
de wetgeving op het vrijwilligerswerk meer administratie vraagt dan wij dachten, maar ook toch 
duidelijk extra garanties biedt voor degelijk vrijwilligerswerk. Als vereniging willen wij wel echt aan 
dit stramien beantwoorden omdat wij voor de toekomst groeiplannen hebben. Daarbij past een 
perfecte organisatie van onze vereniging. De nodige stappen worden gezet. 
 
De aanvraag om erkenning vormde de aanleiding om onze vrijwilligersdocumenten te herzien. 
Onze organisatienota (ook “vrijwilligerscontract”), de huishoudelijke nota (afspraken) en de 
individuele fiche werden aangepast. Niet dat er feitelijk veel veranderde aan afspraken in onze 
werking, maar de reglementering op het vrijwilligerswerk verplicht ons een aantal afspraken expli-
ciet op te nemen in deze documenten. 
 
De toekomst van De Loods is wat verward sinds wij vernamen dat Wereldmissiehulp de hangars 
verlaat. We overlegden met schepen Muyshondt en vroegen de medewerking van de gemeente 
Ranst voor ons project van De Loods. De inmiddels vernieuwde ruimte mag gezien worden! 
 
Voor onze administratie vonden wij nog geen subsidies. Maar inmiddels kunnen we beschikken 
over twee kamers in het vroegere klooster aan de Kapelstraat 19 Broechem. We nemen er onze 
intrek in juni 2009. We zijn er in 2008 niet in geslaagd ons secretariaat te ‘bemannen’. Bij het 
schrijven van deze teksten kunnen we melden dat we een medewerkster hebben gevonden die be-
reid is het secretariaatswerk en de boekhouding op zich te nemen.  
 
Recent werd een fundraisinggroep opgericht die pogingen zal ondernemen om in samenwerking 
met De Loods financiële middelen te verzamelen. Niet-essentiële goederen uit De Loods zullen 
daarom via internet door het DL-fonds aan de hoogste bieder worden aangeboden. Wat onze 
sponsors betreft kunnen we melden dat Gaby Scheers van de vierende vriendengroepering Kati-
mavic eind 2008 contact met ons op nam en besloot onze vereniging als goed doel financieel aan 
te moedigen. Wij danken ook de Broechemse Verhuurcentrale, KBC Verzekeringen en Slagerij Nijs-
mans voor hun bijdrage aan het educatief project op het kerststallencircuit. 
 
Onze jaarlijkse barbecue vond plaats op 23 augustus. Het was reeds de 10e BBQ. Tegelijk vierden 
we 15 jaar Wereld-Delen. Eens te meer een succes. 
 
Organisatiewijzigingen: Op 3 december 2008 werd onze maatschappelijke zetel overgebracht 
naar de Nierlenderstraat 16, 2520 Ranst (Broechem). Wij zijn met onze vereniging gekomen op 
een punt dat structurele aanpassingen nodig zijn. Wij zijn sterk gegroeid en via verantwoorde we-
gen. Elk pad heeft een blijvende verdienste en moet in de toekomst optimaal verder kunnen lopen. 
Er kwamen coördinatoren bij deelwerkingen en de algemene coördinatie is veeleisend geworden.  
 
Bestuur vzw: terwijl de zorgen bij onze groeiende werking toenamen, groeide ook de behoefte 
aan meer overleg ten gronde. Hoe blijven wij in een groeiende werking de doelstellingen bewaren? 
Wat kunnen wij doen om onze beginidealen waar te maken? En welke vormen kunnen die idealen 
aannemen op de dag van vandaag? Het begeleidingswerk (onze eerste opdracht) heeft geleid tot 
zeer verdienstelijke deelprojecten. Het begeleidingswerk werd echter zelf een deeltak, terwijl het 
de basisinspiratie zou bieden voor al onze inzet. En eigenlijk is dat nog zo. Geconfronteerd worden 
met mensen in nood roept ons op om hun rechten op een (even)waardig leven te betrachten. Maar 
we schieten toch tekort in ons begeleidingswerk: tijd, middelen en mensen ontbreken. Dat gevoel 
strijdt met het gevoel van tevredenheid voor wat wij met beperkte middelen en veel enthousiaste 
mensen al hebben gedaan. 
 

(Vervolg op pagina 4) 
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 Organisatorische terugblik op 2008 



 
Om dit overleg te voeren gingen wij op zoek naar 
een nieuw klankbord, naar nieuwe mensen die op 
hun eigen wijze kunnen bijdragen aan ons project. 
Twee jaar lang gingen wij op zoek.  
Wat eerst niet leek te lukken resulteerde uiteinde-
lijk in een ruimere algemene vergadering en 
in een nieuw bestuur. 
 
Begin december 2008 zat de ambtstermijn van 
onze bestuurders er definitief op. Er werd een 
nieuwe Raad van Bestuur samengesteld voor 
de periode 2009 – 2011: 
 
 Verwerft Dirk, voorzitter 

Nollet Chris, secretaris 
De Queker Chris, gewoon lid 
Duchêne Guy, gewoon lid 
Van den Bogaert Remy, gewoon lid 
 

Een goed moment om ook de statuten te wijzi-
gen. Het betreft vooral een wijziging in de bena-
ming van de leden en in het aantal functies in de 
raad van bestuur, en de mogelijkheid om de vzw 
dagelijks te laten leiden door een coördinerend 
comité. 
 
De nieuwe structuur met nieuwe benamingen 
voor de deeltakken van de vzw Recht en Wel-
zijn (reeds in 2007 overlegden wij hierover), 
kreeg midden 2008 haar definitief uitzicht. (Zie 
het organogram boven) 

(Vervolg van pagina 3) 
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Zomer 2008: aan ‘t werk om de stapelruimte 
van De Loods tiptop in orde te krijgen. 
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FINANCIELE INFORMATIE 
Opgelet: voor interpretatie lees het openingsartikel “Spaarzaam zijn”. 

Koken kost geld... 

… gelukkig krijgen we kookgerief en hebben we energie…  maar soms ontbreken de ingre-
diënten… 
 

 
MET DANK AAN IEDEREEN DIE ONS HET VOORBIJE JAAR STEUNDE 

EN DIE MET ONS  WERELD-DELEN HEEFT WAARGEMAAKT! 
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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 
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  Jaarverslag 2008 

 
Scheidingsproblemen, leefloon en schuldenaflos-
sing, maar vooral héél lang moeten wachten op 
een verblijfsstatuut zijn zowat de noden die ons 
bij de begeleidingspermanentie aandienen. Of het 
nu gaat om mensen die hier geboren en getogen 
zijn, dan wel over asielzoekers of mensen die hier 
al 4, 6, 9 jaar lang wachten op verblijfspapieren 
en die dossiers lopen hebben die 1, 2, 3 tot vijf 
jaar al lopen (!) zonder enige evolutie in hun zaak, 
het zijn vooral de menselijke drama’s die ermee 
samen hangen, die het ergst zijn. 
 
Mensen keren vaak terug omdat er naar hen ge-
luisterd wordt meer dan dat wij een concrete op-
lossing zouden hebben. Wij zijn geen wondermen-
sen, wij kunnen niet meer dan een ander. Of toch? 
 
Wat wij wel proberen te doen is hen niet afwimpe-
len. Wij maken geen nieuwe afspraak, maar ont-
vangen wel als ze wensen te komen, ook al zeg-
gen wij precies dat wij geen hulp hebben. 
 
Maar af en toe gaat de zon op en zijn wij blij met 
hen. Dan is er even geen spanning in hun huis, is 
een koppel weer hecht man en vrouw en voelen 
de kinderen weer dat het thuis gezellig is…  
 
Daarvoor doen wij het: opdat mensen gelukkig 
zouden zijn! 

Hoe LANG nog 
wachten? 

Toppers uit  
De Nieuwe Wereld 

 
De Nieuwe Wereld 
ging op 20 juni 
2008 in Lier met 
de huifkar op 
tocht. De vluchte-
lingen die meegin-
gen kregen enkele 
fototoestellen ter 
beschikking. Zij 
maakten beelden 
over hetgeen zij 
belangrijk of op-
vallend achtten in 
hun nieuwe 
leefomgeving. De-
ze foto’s werden 
bij gelegenheid 
van 20 juni, inter-

nationale vluchtelingendag, ten toon ge-
steld in Lier. Sommige beelden waren ze-
ker eigenaardig. 
 
Op 14 december organiseerde een breed 
platform van Antwerpse middenveldorgani-
saties de manifestatie 'Belofte maakt 
schuld', om de uitvoering van het regeer-
akkoord rond regularisatie van mensen 
zonder papieren te eisen. We vertrokken 
op het Mechelseplein. Aansluitend, om 15u 
op het Sint-Andriesplein, vond er een be-
nefietoptreden plaats met een reeks be-
kende namen zoals Raymond van het 
Groenewoud, Pieter Embrechts en Geert 
Hoste. 
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VRIJWILLIGERS: SPEELT LEEFTIJD EEN ROL? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Neen! Ook een specifieke opleiding is niet noodzakelijk. Iedereen is van 
harte welkom… want we komen handen tekort! 

 
Als je dus na het lezen van dit jaarverslag zin hebt om samen met ons de handen uit de mouwen te 
steken, neem contact met ons op! Wij zullen je met plezier vertellen wat wij zoal doen bij Wereld-
Delen: Chris Nollet, algemeen coördinator, tel.: 03/485.73.52. 
 
Momenteel zoeken we enthousiaste vrijwilligers voor taalactiviteiten Nederlands bij kleuters, kinde-
ren, leerlingen secundair en/of volwassenen. Voor De Loods kijken we uit naar chauffeurs, verhuizers 
en sorteerders. Een klusjesman is welkom voor de organisatie van het kerststallencircuit. Onze fond-
senwerving en pr-activiteiten zouden we graag toevertrouwen aan een extra administratieve mede-
werker. En tenslotte hebben onze internationale projecten ook nood aan een extra medewerker! Op 
de laatste bladzijde van dit jaarverslag vind je alle nuttige adressen en telefoonnummers. Surf ook 
eens naar onze vernieuwde website!     
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Steunfonds Xavier Verhaegen 

Mensen die steun willen bieden aan zieke of gehandicapte kinderen die 
in residentiële hulpverlening zijn opgenomen kunnen een bedrag storten 

op rekeningnummer 751-0036448-16 (Steunfonds X. Verhaegen)    

 
Na een periode van langzaam aan heeft de Raad van Bestuur besloten om het steunfonds actiever te 
laten werken. Zoals u weet dient het fonds zieke kinderen of kinderen met een handicap die in een 
instelling werden opgenomen. Opnieuw werden steunaanvragen behandeld. We verwachten een nog 
grotere toename van de aanvragen in 2009. Nog steeds blijven vele sponsoren maandelijks op post. 
Wij zouden graag nieuwe gulle schenkers willen begroeten om dit werk sterker te maken. 

Bij vele anderen 
is de leeftijd 
een raadsel. 



Pagina 8 Jaarverslag 2008 

 
Voor het schooljaar ‘08-’09 waren er andermaal 
aanvragen voor zo’n 200 leerlingen. Samen met 
een 30-tal volwassen cursisten, vertegenwoordigt 
dit op jaarbasis opnieuw zo maar eventjes +/- 
1500 lesuren, waarvan 1300 voor jongeren en 
200 voor volwassenen. Dat is nagenoeg hetzelfde 
aantal als het vorige schooljaar en wij vragen ons 
nog steeds af hoe we dat zelfs bijna weer ge-
klaard hebben.  
 
Bijna… want spijtig genoeg konden, om allerlei 
redenen, zo’n 25 leerlingen of 12,5% niet gehol-
pen worden. Enkele van onze vrijwilligers haakten 
af (leeftijd) of werden buitenspel gezet door ziek-
te, familiale omstandigheden en dergelijke. Ook 
de verdere uitbreiding van ons werkterrein heeft 
de zaken niet vergemakkelijkt. 
 
Inderdaad, in het voorjaar van 2008 nodigde de 
burgemeester van Halle-Zoersel ons uit om onze 
taalwerking te komen toelichten op een vergade-
ring met het lokale onderwijsveld. Gevolg: een 
stijging van het aantal aanvragende scholen in die 
regio. Gelukkig was het betrokken gemeentebe-
stuur bereid om ook een inspanning te leveren 
voor de rekrutering van bijkomende vrijwilligers 
en met enig succes. Dank daarvoor! 
  
Verdere aanvragen vanuit de Kempen via Clb’s en 
directies konden helaas niet meer positief beant-
woord worden. De meerderheid van de actuele 
vrijwilligers verzorgt thans al meerdere groepen. 
Dit aantal nog opdrijven zou onverantwoord zijn. 
Willen wij onze taalwerking blijvend kunnen uit-
breiden, dan is de enig mogelijke oplossing… 
meer vrijwilligers. 
 
Want de nood blijft kennelijk groot en wij vragen 
ons af wat er op dit punt eigenlijk schort aan ons 
Vlaams onderwijsbeleid. Ondanks alle mooie 
woorden over zorgverbreding en inburgeringsiniti-
atieven blijft véél hiervan beperkt tot loze woor-
den of een dode letter.  
 
Onze regelmatige contacten met schooldirecties 
maakten dat overduidelijk. Nochtans is het inves-
teren in jongeren de meest aangewezen weg om 
de integratie te bevorderen. Dat is dan ook de 
belangrijkste drijfveer van onze leerkrachten, 
maar… de oogst is groot en de veldarbeiders zijn 
weinig talrijk. Taalwerking blijft op zoek naar vrij-
willigers met en zonder pedagogische basis. 

Ev o l u t i e  t a a l w e r k i n g…   Via Contact Sleutels deden wij een aanvraag 
voor het project Vertel– en speelgoedtassen 
voor de Lierse scholen. De stad Lier had er 2000 
euro voor veil. Het Lierse schoolopbouwwerk 
kreeg 5000 euro subsidie bij de provincie en 
Recht en Welzijn kreeg 21300 euro bij de Vlaam-
se gemeenschap. Het is dan ook een prestigieus 
project, waarin wij voor Contact Sleutels kansen 
zien in de werking schoolbetrokkenheid. 

 
22 augustus 2009 

Vanaf 17 uur 
 

Zomerse BBQ 
 

Wereld-Delen 
De opbrengst dient  
voor onze werking 

 
 

Aan het Franciscusheem  
(achter het Gildenhuis) 

Pertendonckstraat Broechem 
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Secretariaat

Wil je eens komen kijken in De 
Loods?  

Bel Tini: GSM 0485/41.87.99 of 
tel. 03/485.66.15 

Het jaar 2008 was een dynamisch jaar voor onze 
vrijwilligers van De Loods. Er waren topervarin-
gen en ook enkele minder heuglijke tijdingen. 
Aan inzet ontbreekt het niet. Het aantal vrijwilli-
gers nam toe: we hadden er lang om gevraagd. 
Maar enkele stevige handen en een bijkomende 
chauffeur zijn nog steeds welkom. 
 
Het aantal ophalingen van goederen daalde licht-
jes in 2008: 141 (154 in 2007). Het aantal keren 
dat diverse goederen werd bezorgd steeg: 119 
(107 in 2007). Het aantal keren dat daarnaast 
ook nog kledij werd weggegeven bleef zowat ge-
lijk: 57 (60 in 2007). In tegenspraak met eerdere 
berichten mogen wij stellen dat het aantal goe-
deren, aangebracht door de gemeenschap van 
Ranst en omstreken, nog stijgt en dat er meer 
goederen de deur uitgaan.  
 
In vergelijking met sommige andere tweede-
hands depots zou je kunnen denken dat die aan-
tallen laag zijn. Maar je mag hierbij niet vergeten 
dat wij de goederen uitdelen aan mensen die 
vrijwel niets bezitten. Juist die mensen worden 
naar De Loods doorverwezen omdat zij bij andere 
depots niet terecht kunnen. Onze leveringen om-
vatten bovendien meestal verschillende materia-
len tegelijk: zo bezorgen wij soms alle basisbeno-
digdheden voor een heel gezin. Een zware op-
dracht, die wij nu gelukkig met wat meer vrijwilli-
gers de baas kunnen. 
 
De stapelruimte breidde weer uit van 860 m² 
naar 1240 m², maar tegelijk blijft de dreiging 
van een nakende verkoop van de hangars (2010) 
boven ons hoofd hangen. Intussen leveren wij 
het beste van ons kunnen. De vrijwilligers heb-
ben bovendien het initiatief genomen om de ver-
zamelde metalen te verkopen in plaats ze bij het 
afval te storten. Dit brengt een welkome steun in 
het zakje. Met giften alleen kunnen we het voort-
bestaan van onze werking niet garanderen. Wij 
gaan ervoor! 

 
Vanaf 1 juni 2009 kan iedereen al terecht in ons 
nieuw secretariaat dat gevestigd is in de Kapel-
straat 19 in Broechem.  
Meestal is het bemand door Chris Mullie op 
maandag en vrijdag maar dat is onduidelijk voor 
de toekomst. 
In ieder geval kunnen wij u openingsuren voor-
stellen waarop er nu reeds zeker iemand aanwe-

zig is: 
MAANDAG EN VRIJDAG 

tussen 10 en 12 uur 
EN OP AFSPRAAK 

 
Eventuele aanpassingen zullen bekend worden 
gemaakt. Je kan alvast het telefoonnummer no-
teren:  

 
0496/72.63.99 

Van harte welkom!   

De Loods…  
Wij gaan ervoor !!! 

Support
 
In 2008 kregen wij financiële en materiële steun 
van: 
 

een hele reeks anonieme en vaste 
schenkers 
Vriendenkring Vieringen Katamavic 
Lier 
KBC Broechem Verzekeringen Nauwe-
laers 
Broechems Verhuurkantoor  
Slagerij Nijsmans 
Gemeenten Ranst, Lier, Zoersel 
OCMW Nijlen 
Prisma vzw Broechem 
Rotary Antwerpen-Lier 
Wereldmissiehulp 
Parochie OLV Geboorte Broechem 
Armoedefonds 
Managers van diversiteit (Min. Wel-
zijn) 
En hopelijk zijn wij niemand vergeten 

 
Hartelijk dank!!!!! 
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Contact Sleutels 

 
Onze voedselhulp werd midden 2008 
geconcentreerd op de tweede woens-
dag van elke maand. Dat maakt het 
een beetje meer voorspelbaar.  
 

Personen die door onze eigen begeleiders van 
Het NET of De Nieuwe Wereld worden doorge-
stuurd dienen enkel eenmalig te worden aange-
meld. Andere leggen driemaandelijks een verwij-
zing voor. De praktijk lijkt momenteel redelijk 
streng, maar het is nog te vroeg om deze werk-
wijze al te herzien. Bij dringende situaties kun-
nen eigen cliënten ook op andere woensdagen in 
Broechem langskomen. Dan is er meestal geen 
grote variatie, maar men zal niet zonder eten 
naar huis gaan.  
 
Tijdens de kerstdagen en rond Nieuwjaar was het 
zeer druk. In 2008 ontvingen wij gelukkig steun 
van het gemeentebestuur van Ranst en kregen 
wij verschillende grote giften onder de vorm van 
voedsel en baar geld.  
 
Sponsoring of voedselschenkmaanden ingericht 
door verenigingen komt alsnog niet van de 
grond. Giften kunnen via onze algemene reke-
ning en verenigingen die ééns per jaar voedsel 
willen inzamelen zijn welkom: we maken samen 
goede afspraken ter zake. 

Voedselhulp onder 
protest  

Het project taal en participatie in het onderwijs 
(Managers van diversiteit) is in 2008 haar tweede 
jaar ingegaan (verlenging toegezegd). Ook al 
heeft de stuurgroep de perspectieven van het 
project sterk bijgestuurd, snel werd duidelijk dat 
de doelen erg hoog gericht blijven. Eén project 
kan immers nooit alle participatienoden oplossen. 
Dat is een werk van jaren. We besloten blijvende 
inspanningen te leveren om de doelgroep van 
zwak participerende ouders te bereiken overtuigd 
dat alle beetjes helpen.  
We trachtten bijgevolg onze doelgroep te berei-
ken in de marge van andere schools georiënteer-
de initiatieven hopend dat deze ook hun interesse 
zouden wekken. We ondersteunden nog steeds 
ouders voor hun bijdrage aan schoolactiviteiten 
(musical, feesten,    ) en kwamen verder samen 
rond voor hen zinvolle thema’s. Al dat werk ver-
loopt echter heel moeizaam, ook al werden een 
aantal (redelijk) vaste deelnemers aanwijsbaar. 
Het betrekken van allochtone verenigingen in het 
project lijkt tevergeefs. 
Aan opvoedingsondersteuning werd binnen de 
welzijnsdienst van Lier via een forum aandacht 
besteed, iets dat uiteraard ook onze werking 
raakt. Wij maakten dan ook concrete plannen 
rond informatieve samenkomsten met sprekers 
van allochtone afkomst om de allochtone ouders 
beter te kunnen bereiken. 
De noodzaak dat oudercomité’s allochtone ouders 
bij zich opnemen en aan de doelgroep aandacht 
besteden, dat leerkrachten bewust intensieve 
contacten met deze ouders leggen en dat hun 
directies dit opnemen in hun prioriteiten werd 
opnieuw gesteld bij de deelnemende scholen. Na 
de schoolvakantie waren dit vijf scholen: St-
Ursula Lisp, Stadspark, Het Spoor, St.Ursula 
Klimop en Het Molentje. 
Omdat een nieuw LOP-voorstel rond Vertel- en 
speelgoedtasjes ook onze doelgroep bij de kleu-
ters kon bereiken en sowieso grote participatie-
kansen bood besloten wij hiertoe een project in 
te dienen. Het werd goedgekeurd en opgestart 
met op één na alle Lierse scholen. Ondertussen 
werkten wij mee aan het schoolopbouwwerk van 
Lier rond huistaakbegeleiding. Tenslotte werd in 
samenwerking met de taalwerking van Wereld-
Delen een project opgestart voor taallessen voor 
ouders op de school van hun kinderen. In 2009 
wordt dit afgerond, eventueel in een formeel pro-
ject. 
Zinvol werk bij hopen: niet om bij stil te zitten 
dus! 

Taalwerkers op de jaarvergadering begin 2009 



 
In de loop van 2008 hebben we heel wat 
nieuw lesmateriaal aangekocht. De bestaande 
materialenbank werd fors uitgebreid.  
 
Momenteel wordt alles netjes gesorteerd en 
overzichtelijk uitgestald in het secretariaat 
Kapelstraat 19 te Broechem. In Lier is dus 
geen materialenbank meer voorhanden. 
 
Het is onze bedoeling dat de materialenbank 
volledig operationeel is vanaf september 
2009. 

Materialenbank taal in 
het secretariaat 

 
Wij belichten deze keer slechts 2 activiteiten: 
 
Solidariteitszondag 2008 
 
Met 150 aanwezigen kwamen er in 2008 weer meer personen naar onze jaarlijkse 
maaltijd ten voordele van Broederlijk Delen. Vooral medewerkers van  KVLV staken 
hun beste voetje voor samen met onze vrijwilligers. De sfeer was stemmig. 
 
De tijd dat deze maaltijd nagenoeg dood was is duidelijk voorbij. Ook dit jaar steeg de opbrengst. In 
2007 715 euro, in 2008 873 euro. Ondertussen weten wij dat in 2009 1086 euro werd gerealiseerd. 
Dat is duidelijk het gevolg van een betere samenwerking tussen de verschillende verenigingen. 
 
Proficiat aan alle medewerkers en dank aan alle aanwezige eters… Tegelijk ook aan de Wereldwinkel 
die ook weer van de partij was. 
 
 
Kerst en eindejaarsproject Huancarani  
 
Het kerststallencircuit was dit jaar helemaal “af”: het laatste paneel was afgewerkt zoals voor zien. 
Het eindejaarsproject Chico Latino draaide vooral via deze activiteit. Tegenvaller voor dit project 
was een beslissing van de dienstdoende pastoor om de kerstcollecte niet aan het eindejaarsproject 
toe te wijzen. Bovendien werd geen enkel ingediende artikel over het project in het parochieblad af-
gedrukt, wat wij niet begrijpen.  
 
Gelukkig mocht bij de glühweinverkoop aan de kerk een vrije gift aan het project worden besteed. 
Uiteindelijk zijn we er toch in geslaagd bij alle kerstactiviteiten samen ongeveer 400 euro in te zame-
len. 

  

Solidariteit in 2008 
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Sonja Roskams (Weet je nog van “Sonja...puur!” uit Broe-
chem afkomstig, nog steeds actief ten velde in schooltjes in 
Peru (omgeving Cusco) voor Chico Latino, hier met haar 
eigen zoontje Ethan Jonas, ondertussen al 1 jaartje oud. 



 
Wie met vragen zit, voorstellen of  wilt mee-werken met onze vzw kan steeds terecht bij onze 

verantwoordelijken.  
 

Vzw Recht en Welzijn 
Nierlenderstraat 16, 2520 Broechem 
Tel. 03/485.73.52 
E-mailadres: vzw.recht.en.welzijn@scarlet.be 
 
Wereld-Delen 
Kapelstraat 19, 2520 Broechem 
 Coördinatie: Chris Nollet 
   gsm 0498/75.75.04 
   e-mailadres: wereld-delen@scarlet.be   Secretariaat: Chris Mullie 
   gsm 0496/72.63.99 
   e-mailadres: administratie.wd@gmail.com  
Website: www.wereld-delen.be 

Vzw Recht en Welzijn  
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Vzw Recht en Welzijn heeft in 2008 een project “Structurele ondersteuning van de kansarmenwerking” 
ingediend dat werd goedgekeurd door de Raad van Bestuur van Caritas Hulpbetoon vzw.  Hierdoor 
komt de vereniging in aanmerking voor projectsubsidiëring door Caritas Hulpbetoon vzw. Voor giften 
die rechtstreeks op rekeningnummer 776-5902333-77 van Caritas Hulpbetoon vzw, Guimardstraat 1 te 
1040 Brussel worden overgemaakt zal u een fiscaal attest worden uitgereikt door Caritas Hulpbetoon. 
Deze giften komen onherroepelijk toe aan Caritas Hulpbetoon vzw die autonoom beslist over de 
bestemming van de ontvangen fondsen. Indien u een voorkeur wil formuleren voor betoelaging van 
onze werking, noteert u op het overschrijvingsformulier de melding “Project 8376”. Uw 
voorkeuraanduiding heeft echter geen afdwingbaar karakter. Onze vereniging geniet zo niettemin  
projectsteun.  
 
 
 
Wenst u geen fiscale vrijstelling dan kan uw gift terecht 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 internationale 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 India, 2. “Chico Latino” of “Peru”, 3. “Pater Douwen” of “Dovenschooltjes Congo”,    4. 
“Soedan” (onderwijs), 5. “Psychiatrische hulp Shabunda Congo” of “Caraes” , enz... 

Belastingsvoordeel vanaf 30 euro voor uw bijdrage 
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