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Algemene werking 
 
Globale uitgaven:  
 

 
 
T.o.v. vorig jaar zijn onze werkingskosten wel gedaald, we hadden immers geen kosten 
meer te spenderen aan de uitrusting van het secretariaat en de materialenbank, maar we 
dienen hierbij ook te vermelden dat we de vervoerskosten en de huurlasten dit jaar 
hebben ondergebracht bij de administratieve uitgaven. Deze verschuiving verklaart 
meteen de verdubbeling van de administratieve kosten in vergelijking met 2009.  
 
Door de beëindiging van het project Taal en Participatie in het onderwijs zijn de 
bezoldigingen herleid tot het betalen van de forfaitaire onkosten.  
 
De dalende trend van de steunuitgaven zet zich voort, minus 45% t.o.v. 2009, waardoor 
ook dit jaar de andere kosten in totaliteit verminderden.  
 
 
Globale inkomsten: 
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Zoals hierboven reeds vermeld nam ons project Taal en Participatie in het Onderwijs een 
einde in 2009 waardoor de subsidies daalden. Voor ons project Vertel- en Speeltassen 
kregen we wel 25% meer subsidie en ook van het GROS kregen we een groter aandeel 
voor onze internationale projecten. 
 
Van de extra giften die we in 2009 mochten ontvangen, konden we dit jaar niet meer 
genieten, maar dankzij de organisatie Mensen voor Elkaar, de vele gulle schenkers van 
De Loods en de trouwe sympathisanten van het Steunfonds Xavier Verhaegen zijn we er 
toch in geslaagd om het peil van 2008 in stand te houden.  
 
De stijging van de andere inkomsten hebben we hoofdzakelijk te danken aan het groot 
succes van onze jaarlijkse barbecue, onze goeddraaiende Rommelmarkten en de 
opbrengst van de verkoop van oud ijzer.  
 
 
Bij de presentatie van de gedetailleerde uitgaven en inkomsten per kostenplaats 
hebben we het project Vertel- en Speeltassen buiten beschouwing gelaten. Dit project 
wordt namelijk volledig bekostigd door de subsidies.  
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Leeftijdscategorieën 
 
Net zoals in 2009 ligt de gemiddelde leeftijd van de vrijwilligers op 60 jaar. We bekijken 
dit positief: we zijn ondertussen allemaal een jaartje ouder en zelfs in de politiek wordt 
er geijverd om de pensioenleeftijd op te trekken! Wat uiteraard niet wegneemt dat het 
voor onze vereniging goed zou zijn als een jongere generatie zich zou aanmelden! 
 

 
 
 
Web 
 
Vorig jaar hebben we ons als doel gesteld: een overzichtelijke website in een flitsend 
jasje. Tot onze grote tevredenheid zijn we daarin geslaagd dankzij de werkijver van één 
van onze vrijwilligers. Voor diegene die nog geen kijkje namen: surf naar www.wereld-
delen.be en overtuig u zelf!    
 
 
Sponsors 
 
De vzw Mensen voor Elkaar organiseerde in mei een dag vol activiteiten. Onze vereniging 
kreeg een deel van de opbrengst, goed voor € 600. Verder mogen we voor onze 
activiteiten steeds rekenen op de hulp van de Broechemse Verhuurcentrale, WH 
Products, KBC Verzekeringen, Slagerij Nijsmans, Groenten- en Fruitveiling, Frituur Jos en 
Annemie, de brouwerij Westmalle, de Fruithal, Vin d’Ou, … en het warme onthaal bij de 
familie Luyten op onze kerstlichtjesavond. Cockaert Copy Service verzorgt ons drukwerk 
aan een verlaagd tarief.  
Onze grootste bron van inkomsten zijn en blijven uiteraard de subsidies. Behalve de 
financiële hulp van de gemeente Ranst, de stad Lier, de Vlaamse ministeries en de 
bijdrage van Welzijnszorg, mochten we dit jaar ook een bijdrage ontvangen van de 
Koning Boudewijn Stichting voor ons project Audio.  
De toelage van de Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking in Ranst 
(GROS) werd dit jaar verdeeld onder Caraes en onze internationale projecten in Congo 
en Peru.  
Zonder de steun en aanmoediging van al deze mensen en instanties zou onze vereniging 
haar doelstellingen niet kunnen verwezenlijken. We zijn hen dan ook ontzettend 
dankbaar!  
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Barbecue 
 
Onder het motto “Vrienden brengen Vrienden mee” hebben we dit jaar heel wat meer 
mensen mogen verwelkomen op de 12de editie van onze jaarlijkse barbecue. In het 
Franciscusheem van Broechem  was het zaterdag 21 augustus “alle hens aan dek”… maar 
de werklust en het organisatietalent van onze vrijwilligers stonden ook dit jaar weer 
garant voor een vlekkeloos verloop. Door de grote opkomst van onze “Vrienden van 
Vrienden” en de steun van onze sponsors mochten we dit jaar zo’n 3.000 euro winst 
boeken. Die mooie omzet is bestemd voor de hulp die onze vrijwilligers bieden aan 
mensen die minder kansen kregen in het leven dan wij.  
 
 
Secretariaat 
 
De materialenbank wordt regelmatig aangevuld met nieuwe boeken en didactische 
materiaal. Het leslokaal is ondertussen uitgerust met allerhande audio-materiaal. Meer 
hierover bij de rubriek Taalwerking. 
 
 
 
Begeleidings- en ontmoetingswerk 
 
 
De Nieuwe Wereld 
 
Naar aanleiding van de Vluchtelingendag organiseerde De Nieuwe Wereld in 
samenwerking met het OCMW op 12 juni een uitstap naar het domein Planckendael. Zo’n 
34 volwassenen en kinderen uit alle hoeken van de wereld namen bus en boot richting 
Mechelen, begeleid door 2 vrijwilligers van De Nieuwe Wereld en 2 medewerkers van het 
OCMW. Onnodig te vertellen dat dit voor iedereen een hele belevenis was. Dergelijke 
uitstappen werken ook de vriendschap en onderlinge verstandhouding in de hand: 
mensen die als vreemden op de bus stappen zeggen vaak “tot ziens” bij thuiskomst! 
 
 
Het NET 
 
In 2010 ontvingen we geen giften voor de werking van Het NET. Gelukkig waren er ook 
nagenoeg geen kosten. In de rubriek WD Solidair verneemt u meer over de 
steunuitgaven. 
 
 
Steunpunt Vakantieparticipatie 
 
In 2010 is vzw Recht en Welzijn lid geworden van het Steunpunt Vakantieparticipatie, 
een initiatief van Toerisme Vlaanderen die een aanbod uitwerkt onder het motto 
“iedereen verdient vakantie”. Mensen met beperkte financiële middelen kunnen hierdoor 
genieten van een dagje of weekje vakantie aan een sociaal tarief. Binnen dit project zal 
Wereld-Delen uitstappen organiseren voor de mensen die door onze vrijwilligers gevolgd 
en begeleid worden.  
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Taalwerking 
 
 
Taalactiviteiten 
 
Volgens overeenkomst vergoeden de OCMW’s van Nijlen en Zandhoven, de gemeenten 
Zoersel en Lier, evenals FluxGo trouw de gemaakte kosten voor de taalactiviteiten. Die 
bedragen hebben we echt nodig om de werkelijke kosten van de taalwerking te kunnen 
betalen. Niet alleen de verzekering en het didactische materiaal, maar vooral de 
vergoedingen die we betaald hebben aan onze vrijwilligers stijgen elk jaar. Vrijwilligers 
die taalactiviteiten willen organiseren zijn schaars en wonen niet altijd in de buurt van 
scholen. Daardoor moeten die vrijwilligers vaak ettelijke kilometers rijden om les te 
geven. In 2010 hebben we 1.380 euro betaald aan kilometervergoedingen.  
  
Na een lange periode van zoeken hebben we een nieuwe vrijwilliger bereid gevonden om 
de taalcoördinatie op zich te nemen. Inmiddels is hij al helemaal ingewerkt en 
onderhoudt hij goede contacten met de scholen om vlot en efficiënt te kunnen inspelen 
op vraag- en aanbod. Daarnaast organiseert hij regelmatig bijeenkomsten met de 
taalwerkers. Op die manier kunnen problemen besproken en oplossingen gezocht worden 
op een directe en informele wijze.  
 
In mei hebben we een grootschalige promotiecampagne gevoerd om nieuwe vrijwilligers 
aan te trekken. Aan de directie van de scholen in Ranst, Lier, Malle, Zoersel en Turnhout, 
evenals aan het Cultureel Centrum van Wijnegem en verscheidene CLB’s, de OCMW’s en 
de gemeentebesturen hebben we een oproep gericht om samen met ons te zoeken naar 
taalvrijwilligers. We hebben een bericht gestuurd naar de lokale pers en een artikel laten 
publiceren in het tijdschrift Klasse. Klasse heeft ook onze oproep op hun website 
geplaatst.  
 
In juni zijn onze twee taalwerkers van het volwassen onderwijs in Wijnegem met 13 
studenten naar het R.V.T. Rusteborg in Wijnegem geweest. Voorafgaand aan dit bezoek 
hebben ze een les gespendeerd aan het begrip “rusthuis”, nieuwe Nederlandse woorden 
m.b.t. rusthuizen aangeleerd en uitgelegd waarom wij hier rusthuizen bouwen voor onze 
bejaarden. Deze praktijk gerichte aanpak betekent een extra stap in het moeizame 
integratieproces. 
 
Bij de aanvang van het nieuwe schooljaar hebben de taalwerkers vraag en aanbod 
besproken. Dertien taalwerkers zijn in 11 scholen gestart om 113 kleuters, kinderen en 
jongeren de beginselen van het Nederlands te leren. De 2 vrijwilligers die in Wijnegem 
NT2 - niveau 1 en 2 – doceren, hebben allebei ongeveer 10 cursisten. In ons leslokaal 
geeft onze taalcoördinator gedurende 2 namiddagen per week Nederlands aan een paar 
volwassen nieuwkomers. Een intensieve en vaak vermoeiende taak als je weet dat hij 
zelfs ons alfabet moet uitleggen.  
 
De Koning Boudewijn Stichting heeft ons een budget van 1.500 euro toegekend voor de 
aankoop van audio materiaal. Ons leslokaal in het secretariaat is inmiddels volledig 
uitgerust met een laptop, beamer, koptelefoons, luidsprekers, enz. In oktober konden we 
starten met de werking “alfabetisering”. Met dit audio materiaal kunnen we een 
audiovisueel taalbad geven aan een beperkte groep met een gecombineerd spreek- en 
leerprogramma. 
 
 
Vertel- en Speeltassen 
 
Het project Vertel- en Speeltassen is inmiddels het derde en laatste jaar begonnen. Van 
het Vlaams Ministerie voor Welzijn ontvingen we een subsidie van 25.453 euro.  
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In 2008/2009 hebben we tasjes aangemaakt voor alle kleuterleeftijden. In 2009/2010 
hebben dit uitgebreid tot het 1e leerjaar. Niettegenstaande onze ervaring, de vele tips en 
het voortdurend overleg, vergt dit veel tijd en energie. Er werd ook gewerkt aan de 
ontwikkeling van een “kansenkast”. Kansarme gezinnen maken goed en gretig gebruik 
van dit aanbod op maat. Het biedt extra kansen en hulp aan zorgkinderen in het 
verlengde van het schoolgebeuren. Daarnaast werden ook de ouders uitgenodigd en 
begeleid door scholen om met de tasjes te werken. Immers niet alles kan binnen de 
schoolcontext gebeuren. Vandaar dat we blijven ijveren voor een verhoogde 
ouderparticipatie en adequate buitenschoolse hulpverlening. Tijdens dit schooljaar 
2010/2011 willen we daarom allerlei diensten en mensen in Lier, die een bijdrage tot 
opvoedingsondersteuning, samenbrengen. Een eerste overlegbijeenkomst werd reeds 
georganiseerd op 8 oktober.     
 
Op 16 november nam onze vereniging deel aan de Sociale Trefdag Lier. Gewapend met 
folders en materiaal allerhande hebben onze vrijwilligers “Wereld-Delen” voorgesteld. 
Omdat wij veel zaken in stilte doen in Lier, is onze werking niet altijd even goed bekend 
bij veel diensten. Daarom hebben we veel aandacht besteed aan de vertel- en 
speeltasjes en de nieuwe meertalige folders uitgedeeld. Aan de hand van een grote 
affiche met eenvoudige speelse tekeningen hebben we het gebruik van de tasjes 
uitgelegd aan ouders en kinderen.  
   
 
 
Solidariteitswerking 
 
 
De Loods 
 
Net zoals vorig jaar hopen we ook in 2011 gebruik te kunnen blijven maken van de 
hangars aan de Van den Nestlaan.  
 
In 2010 heeft vzw Recht en Welzijn een overeenkomst gesloten met De Ploeg vzw 
Mechelen. De Ploeg begeleidt jongeren op zoek naar werk. Werkervaring is daarbij 
cruciaal. In De Loods kunnen die jongeren ervaring opdoen en leren wat samenwerken 
is. Ze kunnen er leren werken zonder druk en met voldoende afwisseling. Een aantal 
keren per jaar komt er een kleine ploeg jongeren met hun coachen naar De Loods. Als ze 
na verloop van tijd positief worden bevonden kunnen ze stage lopen op een gewone 
werkvloer. 
 
In 2010 hebben onze Rommelmarkten en Opendeurdagen een flinke omzet gerealiseerd: 
zo’n 2.840 euro, nagenoeg evenveel als het jaar daarvoor. Daarbij dient evenwel 
opgemerkt te worden dat deze activiteiten ontzettend veel tijd, energie en organisatie 
vergen van onze vrijwilligers. Ruim van te voren worden de spullen gesorteerd en 
“geprijsd”. De zaken die niet in aanmerking komen voor “verkoop” worden opgeborgen. 
Tijdens die weekenden hebben onze vrijwilligers handen en ogen tekort en nadien 
hebben ze weken nodig om alles terug ordelijk te kunnen opbergen. En dat kan niet 
vertaald worden in centjes…  
 
De recuperatie en verkoop van oude ijzer waren goed voor 1.980 euro, meer dan het 
dubbele van vorig jaar!        
 
In- en uitgaande goederenstroom: in 2010 hebben we 142 keren goederen opgehaald 
(119 in 2009), 127 keren hebben we goederen weggeschonken (116 in 2009). Daarnaast 
hebben we ook nog eens 119 keren kleding en huisraad weggegeven (in 2009 was dit 
99). We kunnen dus rustig stellen dat er steeds meer mensen beroep doen op De Loods. 
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Sociale Kruidenier?  
Eind 2010 werden twee containers geleverd in De Loods. Eén werd geplaatst aan de 
ingang van de hangar van kledij en huisraad, de tweede heeft onderdak gevonden in de 
hangar van de meubelen. De eerste is inmiddels aardig “aangekleed” en zal straks dienst 
doen als onthaal- en ontmoetingsruimte voor kansarmen. Of er ook gestart wordt met 
een sociale winkel zal de toekomst uitwijzen…  
 
 
WD Solidair 
 
In 2009 stelden we reeds vast dat we de helft minder steunuitgaven hadden dan in 2008. 
Het blijkt dat die trend ook in 2010 is verder gezet. Slechts 1.805 euro hoefden we te 
besteden aan individuele materiële hulp terwijl dit in 2009 nog 3.311 euro was. Net zoals 
vorig jaar bestond onze hulp uit bijdragen voor schooluitgaven, het betalen van 
verzekeringen, energiefacturen en abonnementen voor openbaar vervoer, en voedselhulp 
in natura.  
 
Behalve de subsidie van Ranst van 500 euro kregen we dit jaar hulp van de eerste 
communicantjes die heel wat voedsel hebben ingezameld voor onze werking.  
 
 
WD Internationaal 
 
Met de bijdrage van het GROS Ranst en de giften hebben we in 2010 onze internationale 
projecten een steuntje in de rug kunnen geven.  
 
Chico Latino en Centres Mpandilu kregen elk een derde van de toelage van het GROS. 
Samen met giften konden we 1.610 euro overschrijven op de rekening van Chico Latino 
en 1.619 euro schenken aan Centres Mpandilu.  
  
Aan Caraes hebben we ook een derde van de toelage van het GROS geschonken. Samen 
met de giften was dit 1.522 euro. De opbrengst van onze Solidariteitsmaaltijd, 667 euro, 
ging traditiegetrouw naar de projecten van Broederlijk Delen. 
 
In augustus hebben we een oproep gedaan om via Caritas Internationaal Hulpbetoon 
steun te bieden bij de heropbouw van Pakistan. We kregen immers de indruk dat de 
internationale wereld niet wakker lag van de miljoenen mensen die in nood verkeerden 
na de zware overstromingen.  
 
Op 28 september heeft Wereld-Delen Internationaal de projecten van Chico Latino en 
Centres Mpandilu voorgesteld aan het GROS. We hebben onze doelstellingen, 
verwezenlijkingen en toekomstplannen toegelicht. 
 
Chico Latino (Peru) 
Al heel wat jaren ondersteunt Wereld-Delen het project Huancarani, een afgelegen dorp 
in het Andesgebergte. Met educatief materiaal worden taal, wiskunde en creativiteit 
gestimuleerd. Er wordt gewerkt aan eigenwaarde en zelfvertrouwen, hygiëne en 
evenwichtige voeding. Er worden campagnes gevoerd tegen huishoudelijk geweld en 
alcoholisme. Om die doelstellingen te halen hebben we een zondagsprogramma waar 
kleuters, kinderen en jongeren als spelend leren lezen en rekenen, en een 
weekprogramma om kinderen na schooltijd te begeleiden bij hun huiswerk. Ook de 
ouders worden erbij betrokken.  
Dit jaar werden de eerste stappen gezet om Huancarani autonoom te laten werken. We 
hopen dit project te kunnen overdragen aan de lokale bevolking binnen een termijn van 
3 jaar. Daartoe voorzien we in een intensieve begeleiding. Tegelijk werken we aan de 
verdere uitbouw van ons nieuw gelijkaardig project Choquepata in een ander dorp. 
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Centres Mpandilu (Congo) 
of “Het land van de Engelen” is het voormalig missiewerk van pater Frans Douwen. 
Vandaag is zijn werk uitgegroeid tot 7 centra o.l.v. zuster Christine Muanji Kabeya. Er 
gaan meer dan 450 kinderen en leerlingen naar school bijgestaan door een 50-tal 
personeelsleden. In de centra is er kinderopvang vanaf 2,5 jaar, nadien voorschools 
onderwijs en een logopedisch aanbod “op maat” tijdens de lagere schoolopleiding. 
Daarna kunnen de kinderen en jongeren een beroepsopleiding volgen. Onze doelstelling: 
het bevorderen van de sociale integratie van kinderen met een auditieve en mentale 
handicap. 
De financiële hulp die we ontvingen werd besteed aan medische hulp en voeding. In 
januari 2010 werd er ook een waterput aangelegd in Kananga. De materiële noden 
blijven groot: er is een tekort aan leer- en schoolmateriaal, leslokalen en toiletten, 
voedsel en hygiënische middelen.  
 
Op 18 december hebben we een Kerstlichtjestocht georganiseerd. Er waren creatieve 
spelen voor kinderen, aansluitend een sfeervolle lichtjeswandeling met als afsluiter een 
warm onthaal in de hoeve van de familie Luyten. De opbrengst is bestemd voor Centres 
Mpandilu en Chico Latino. 
 
   
 
Project Ondersteuning Vrijwilligers 
 
Woensdag 13 januari vond de Jaarvergadering plaats. Niettegenstaande het barre 
winterweer waardoor een aantal vrijwilligers niet in Broechem geraakten, was de 
opkomst behoorlijk. Onder het genot van een ruim assortiment kaas, een heerlijk glaasje 
wijn of een verfrissend watertje konden de vrijwilligers gezellig bijpraten en ideeën 
uitwisselen.  
   
In 2010 werden een tweetal vormingsdagen georganiseerd. Op 26 november kwamen de 
medewerkers van De Loods samen rond het thema “Organisatie- en arbeidstechnieken” 
met als opdracht: “Hoe kunnen we het werk samen beheren?”. De uitgeverij Altiora van 
Averbode werd op 8 december uitgenodigd om een presentatie te geven voor de 
Taalwerkers. Er werd een toelichting gegeven bij nieuw aangekocht werkmateriaal, 
bestemd voor kleuters en kinderen van de lagere school.  
 
 
 
Steunfonds Xavier Verhaegen 
 
In 2010 bedroegen de giften aan het steunfonds 402 euro. We ontvingen geen 
steunaanvragen en houden het bedrag ter beschikking.  
 
 
 
Besluit 
 
2010 was het Europees Jaar voor de Bestrijding van Armoede en Sociale Uitsluiting. Eén 
op de vijf kinderen in België leeft in armoede. Ze zitten in elke klas, ze wonen in elke 
gemeente of stad. Dat ze kansarm zijn, daar hebben scholen weinig vat op. Toch is goed 
onderwijs een van de belangrijkste ontsnappingsroutes uit de kansarmoede. Ook een 
minimum aan leefcomfort is voor veel mensen niet van zelfsprekend. Al jaren probeert 
onze vereniging daar wat aan te doen. Onze vrijwilligers putten de kracht en moed om 
door te gaan uit ogenschijnlijk simpele dingen: een gedichtje in het perfect Nederlands 
dat ze krijgen van een meisje dat ze jaren hebben opgevolgd, blije en lachende gezichten 
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van mensen die genoten van een fijne uitstap, dankbare ogen als er meubelen worden 
gebracht…  
 
2011 is het Europees Jaar van de Vrijwilliger. We zien ze niet altijd, maar toch zijn ze er. 
Zomaar. Zonder er iets voor in de plaats te willen. Elke dag opnieuw zetten ze zich in 
voor anderen, met als enige bagage hun idealisme en enthousiasme. Veel sociale centra, 
ziekenhuizen, gemeentediensten, enz. kunnen de vrijwilligers niet meer missen. Ook 
onze vereniging zou niet eens bestaan zonder vrijwilligers!  
 
Deze twee thema’s vormen de rode draad die loopt door onze vereniging: armoede 
bestrijden met de hulp van vrijwilligers.  
 
 


