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INLEIDING 

 
 
Onze vzw heeft ook in 2011 weer geprobeerd haar drievoudige opdracht waar te maken.  

 

Waar in 1993 gesproken werd over "de vereniging heeft als doel te werken rond 

Broederlijk Delen, Welzijnszorg en noden van mensen kortbij en veraf", klinken er 

vandaag in onze werking termen zoals "internationale solidariteit", "welzijn en lokale 

solidariteit", "diversiteit, begeleiding asielzoekers, taalwerking en inburgering". Het 

drieluik internationale hulp, lokale hulp en de problematiek rond migratie hoort meer dan 

ooit samen. We merken dat ook vormingsorganisaties en het beleid steeds duidelijker 

oproepen tot engagement rond deze thema's. Armoede in onze Vlaamse omgeving en in 

het kader van ontwikkelingssamenwerking is een samenhangend begrip. Het is ook 

algemeen bekend  hoe binnen de wereld van migratie de armoede een wezenlijk deel is 

van de problemen. 

 

Daarom blijven we deze samenhang beklemtonen en vertrekken we vanuit een gevoel 

van onrecht om onze bijdrage te leveren opdat het leven van mensen hier en in het 

Zuiden kan verbeterd worden en dat armoede bestreden kan worden. 

 

We stellen ons al een 10-tal jaren tot doel om een ontmoetingsgroep voor armen te 

realiseren, we trachtten sinds jaren om onze onthaalwerking van asielzoekers te 

verankeren en we wilden ons goederenaanbod voor kansarmen diversifiëren naar een 

nieuwe doelgroep toe om meer mensen te kunnen bereiken. 

 

Maar wat we willen kan nooit perfect gepland worden, want er spelen heel wat zaken 

mee, zoals het aanbod van vrijwilligers: een aantal heeft al een respectabele leeftijd en 

nieuwe geschikte vrijwilligers zijn steeds moeilijker te vinden. En het engagement van 

vrijwilligers is ook niet eindeloos. Toch draait onze werking op een gemotiveerde groep 

personen die een langdurig engagement niet schuwt. 

 

Er is ook het kostenplaatje. Ook een vereniging die geen winst wil maken mag zich 

voorzien van een reserve om het hoofd te kunnen bieden aan onverwachte uitgaven en 

om noodzakelijke investeringen te doen. Dat is met de vzw Recht en Welzijn niet anders. 

Keuzes kunnen maken vraagt gericht te kunnen investeren vanuit een zekere voorraad. 

Zonder geschikte bagage is plannen maken het werk van dromers. 

 

En er is ook soms het toeval en het noodzakelijke proces van de geleidelijkheid dat het 

tempo bepaalt. Ons financieel jaarresultaat is al enkele jaren gunstig. Dat stemt ons 

tevreden maar tegelijk blijven we nuchter. We waren in de voorbije jaren erg spaarzaam. 

Voor een deel van onze toekomstplannen wordt het tijd om hen uit te voeren. De reserve 

zal de komende jaren nodig zijn, want de verwachte kosten zijn niet onbelangrijk.  

 

In Deel I van dit jaarverslag komen de nuchtere cijfers aan bod in de vorm van een 

commentaar op de jaarrekeningen.  

 

In Deel II van dit verslag vertellen we over voorbije activiteiten en tussendoor kan een 

aandachtige lezer een stukje van onze plannen zien groeien. 

 

In het slot worden enkele toekomstgerichte conclusies getroffen. 
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Deel I.  FINANCIEEL OVERZICHT 
 

 

1. Een algemene benadering 

 

Inderdaad, we eindigden 2011 met een positief saldo. Toch stellen we vast dat het 

beoogde resultaat slechts gedeeltelijk werd behaald en dat, op de keper beschouwd, het 

onverwachte inkomsten zijn, die voor het gunstige resultaat hebben gezorgd. Tegelijk 

waren er tal van niet verwachte uitgaven. Meestal heffen onverwachte inkomsten en 

uitgaven elkaar op. En daarom is het zinvol om te letten op details. 

 

Enkele elementen kunnen vanuit gemaakte keuzes worden toegelicht. Extra kosten 

werden besteed aan het oprichten van twee werkgroepen rond internationale hulp 

(Werkgroep Chico Latino en Werkgroep Centres Mpandilu) omdat zij als autonome 

werkingen geacht worden om hun internationale steun beter te kunnen waarmaken.  

 

Twee nieuwe elementen zijn al zichtbaar in de werking, namelijk de uitgaven en 

inkomsten van het goederenproject De Sociale Winkel en de eerste uitgaven voor het 

ontmoetingsproject De Container waar mensen in armoede elkaar zullen kunnen vinden. 

De Sociale winkel onderscheidt zich van het vertrouwde goederenproject De Loods 

doordat het goederen aanbiedt tegen rommelmarkttarief, daar waar tweedehands 

winkels te duur geworden zijn voor mensen in armoede. Het project De Sociale Winkel is 

geen echte winkel maar komt via een symbolische vergoeding tegemoet aan een nieuwe 

nood. Sinds haar opstart in april wordt deze werking intensiever, het aantal cliënten 

groeit en dat geeft een bescheiden extra inkomen. 

 

Een derde element voor de toekomst is nog niet apart voelbaar in de jaarrekening, 

namelijk de opstart van een afzonderlijke werking "Magazijn", waarin naast het 

samenbrengen van de zorg voor gebouwen en logistiek ook wordt nagedacht om de 

capaciteit aan middelen beter te laten renderen, zo mogelijk ook in functie van een 

sociale tewerkstelling. 

 

De goederenwerking op zich heeft voor de derde keer op rij een positief jaarresultaat 

gerealiseerd. Maar het zal in 2012 precies deze werking zijn waarin een grote investering 

zal moeten gebeuren, die zwaar kan wegen op de langzaam opgebouwde reserve. 

 

De gunstige resultaten in de goederenwerking zijn vooral te wijten aan de verkoop van 

recyclagemetaal, aan de opbrengst van de verkoop van een deel van de ontvangen 

inboedel van een AWW-gebouw, waaruit de diensten verhuisden, en aan een verhoogde 

opbrengst van de halfjaarlijkse rommelmarkt. 

Spilelement in dat alles, en absoluut onmisbaar voor een werking die zich wil uitbreiden, 

is de bestelwagen, een "dame op leeftijd" die redelijk wat kost en aan vervanging toe is. 

Een dure investering die hopelijk kan gemilderd worden door een schenking. 

 

Evenzeer staan er investeringen te wachten voor de uitrusting van onze hangars. De 

reorganisatie die volgt op de aankoop van de militaire loodsen door gemeente en OCMW 

Ranst zal een aanleiding zijn om werkzaamheid uit te voeren die noodzakelijk zijn voor 

een veilige en aangename stapelruimte. 2011 was in die zin nog erg gunstig maar in 

2011 zullen de uitgaven de inkomsten zwaar overstijgen als alle plannen uitgevoerd 

worden. 

 

Tenslotte is er de vaststelling dat er nogal wat kleine spontane kostenstijgingen zijn op 

algemene uitgavenposten. Dit brengen we in verband met de gestegen levensduurte. Het 

optelsommetje van al die kleinigheden leidt ook tot een belangrijke kostenverhoging. 
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2. Enkele elementen in de kijker 

 

Globale uitgaven:  
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Het verschil in werkingskosten (grote daling) is hoofdzakelijk een gevolg van het project 

Vertel- en speelgoedtassen (VST) waarvan de subsidiëringperiode in 2011 een einde nam 

en waardoor slechts het saldo van de subsidies kon worden besteed. Er waren geen 

forfaitaire vrijwilligersvergoedingen in 2011, zodat de post bezoldigingen dit jaar gelijk 

was aan nul. De administratieve kosten bleven nagenoeg gelijk. De stijging van de 

andere kosten is positief: we ontvingen meer gelden voor Broederlijk Delen, Caraes en 

onze eigen projecten Centres Mpandilu en Chico Latino, die we integraal doorgestort 

hebben.  

 

 

Globale inkomsten: 
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Bij de inkomsten is er eveneens een drastische daling van de subsidies doordat ons 

gesubsidieerd project Vertel- en Speeltassen een einde nam in 2011 en er geen 

bijzondere andere toelagen waren. Daarnaast was het aandeel van de Gemeentelijke 

raad voor ontwikkelingssamenwerking (GROS) te Ranst voor onze internationale 

projecten wat lager in 2011 t.o.v. 2010.  

 

De giften die we 2011 mochten ontvangen lijken te zijn “verdubbeld” t.o.v. vorig jaar, 

maar dit is hoofdzakelijk te wijten aan het feit dat de lokale werking en inkomsten voor 

Broederlijk Delen via Recht & Welzijn werden opgenomen. Gezien de oorspronkelijke 

opdracht van onze vereniging was dit een logische stap. 

 

De opbrengsten van onze eigen activiteiten zijn gestegen dankzij onze goederenwerking 

die bij de AWW afgedankte inboedel mocht ophalen en verkopen, en door de inkomsten 

van het project Sociale Winkel.  

 

De andere inkomsten kenden een stijging, deels omdat we dit jaar voor het eerst ons 

driemaandelijks blad Schakelen in de vorm van een abonnement hebben aangeboden. 

Deels ook omdat we voor de taalwerking een jaarvergoeding in rekening brachten bij de 

scholen terwijl de halfjaarlijkse afrekening eerder was uitgesteld. 

 

 

3. Financieel verslag / jaarbalans 

 

Overheidsinstanties en belanghebbenden kunnen het jaarverslag of de jaarrekeningen 

met jaarbalans opvragen op onze zetel als verantwoording van subsidies en financiële 

transparantie bij de samenwerking. De Raad van Bestuur kan modaliteiten voor 

gedetailleerde inzage bepalen. 



Jaarverslag 2011  6 / 15 

 

Deel II. ACTIVITEITENVERSLAG 
 

 

Zo’n 60 vaste vrijwilligers houden Wereld-Delen “draaiende”. Daarnaast zijn er telkens 

weer een aantal occasionele vrijwilligers bereid om bij speciale activiteiten bij te 

springen. We geven hierbij een overzicht van onze activiteiten. 

 

 

 

 

1. HET BEGELEIDINGS- EN ONTMOETINGSWERK 

 

 

Het NET 

 

Het NET is de individuele begeleidingstak in onze werking, ontstaan vanaf het eerste uur. 

In 2011 werden een 12-tal dossiers opgevolgd. Een paar begeleidingstrajecten verliepen 

positief, enkele (legale) asielzoekers kregen huisvesting en enkele armoedesituaties 

binnen en buiten Ranst hebben geleid naar schuldbemiddeling. 

 

Via de consultaties in Het NET volgen we individuele gezinnen. Af en toe wordt financiële 

solidariteit toegestaan. Het aantal nieuwe aanvragen bij Het NET nam in 2011 verder af 

zoals dat de laatste jaren al het geval was.  

 

 

De Nieuwe Wereld (DNW) 

 

De Nieuwe Wereld te Lier is een werkgroep vrijwilligers die nieuwkomers begeleiden en 

af en toe ontmoeting organiseren. 

  

Kansarmenwerking vrije tijd  

In deze ontmoetingswerking werd voor het eerst samengewerkt met Vakantieparticipatie. 

Aan OCMW Ranst en Lier werd een samenwerking voorgesteld.  

 

Op 26/02/2011 werd een bezoek aan Technopolis in Mechelen gebracht. Samen met drie 

begeleiders namen 26 cliënten van het OCMW Lier, DNW en Het NET deel aan de uitstap. 

 

Voor vluchtelingendag werd een uitstap georganiseerd naar de Zoo in Antwerpen. 

Opnieuw namen vanuit de drie hoeken deelnemers deel. Deze laatste uitstap werd nog 

een groter succes met meer dan 30 deelnemers, ook vanuit Het NET. 

 

Tentoonstelling  “Migreren, een verhaal”  

Op vraag van DNW werd door de leerlingen van het St. Ursula Instituut een 

tentoonstelling uitgewerkt aan de hand van getuigenissen van enkele vluchtelingen. 

Daardoor gemotiveerd, werkten de leerlingen een sterk getuigende tentoonstelling uit.  

 

De tentoonstelling werd op 3 mei aan de pers voorgesteld. Ze was eerst in de school zelf 

te bezoeken tot eind mei, nadien gedurende de maand juni in de tentoonstellingsruimte 

van Colibrant te Lier, vervolgens in juli en augustus in de kerk van de H. Familie te Lier 

en tenslotte gedurende twee weken in december in de kapel Kristus Koning in Sint-Job-

in-‘t-Goor (Brecht). 
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Samen inburgeren 

Een nieuw project in het kader van “Managers van diversiteit 2011” werd goedgekeurd 

op 11 november 2011. Samen met het OCMW Lier, de stad Lier, Prisma en VormingPlus 

Mechelen zal Recht & Welzijn een bijdrage leveren in dit integratieproject met 

vrijwilligers. Doel: het vormen van duo's inburgeraar – begeleider. We hopen zo’n 30 

duo’s te vormen in drie jaar tijd. Het project start begin 2012. 

 

 

De Container 

 

Mensen mogen er “thuiskomen” en ervaren dat “minder” geld niet “minder eigenwaarde” 

betekent. Samen zoeken naar oplossingen om met financiële nood om te gaan, elkaar 

ontmoeten voor een gezellige babbel, een feestje organiseren met Kerst, enz. Met 

laagdrempelige initiatieven willen we proberen om mensen samen te brengen in de 

Container.  

De eerste stappen werden reeds gezet. Enkele personen zijn bereid om vanaf 2012 

concreet mee te werken. De zoektocht naar een verantwoordelijke coördinator wordt 

verder gezet. We onderhouden contacten met het OCMW Ranst en we hopen op korte 

termijn te kunnen samenwerken.  

 

 

Diversiteit 

 

Project “Buren zoals we ze (niet) kennen”  

Dit onderzoeksproject van Motief werd goedgekeurd in december 2010 en werkt rond 

wederzijdse beeldvorming tussen allochtone en autochtone armen. Ons armoedebeleid 

beperkt zich bijna uitsluitend tot de witte armoede. “Buren zoals we ze (niet) kennen” 

wijst op de gekleurde armoede die te dikwijls wordt ontweken door de culturele en 

levensbeschouwelijke kloof. Om die kloof te dichten doet vzw Motief een poging om het 

gesprek op gang te brengen tussen “armenverenigingen” uit de verschillende 

gemeenschappen. Vzw Recht & Welzijn heeft een interview gegeven en geholpen bij de 

voorbereidende contacten en gesprekken in Lier.  
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2. DE TAALWERKING  

 

 

Taalactiviteiten 

 

Onze taalwerking bood ook in 2011 taalondersteuning aan in scholen en soms aan huis 

voor kinderen, en had een divers aanbod voor volwassenen.  

 

In februari 2011 werd een eindverslag van het project Basispakket Audio uitgebracht bij 

de Koning Boudewijnstichting. Onze taalwerking heeft nu een volledig uitgerust leslokaal, 

geschikt voor een taallabo. 

 

Organisatie schooljaar 2011-12: tien scholen in Lier, Berlaar, Kessel, Zoersel, St. Job, 

Lisp en Westmalle kunnen rekenen op 12 vrijwilligers die taalactiviteiten organiseren 

voor 77 kleuters en 60 kinderen van het lager onderwijs. Goed voor ongeveer 31 uren 

per week.  

Het aantal volwassen studenten is gehalveerd t.o.v. vorige schooljaar. Er worden 

afspraken gemaakt met Het Huis van het Nederlands om in het leslokaal van het 

secretariaat conversatielessen te organiseren voor volwassen nieuwkomers. 

 

Project Vertel- en Speeltassen 

 

De 3de subsidieperiode Vertel- en Speeltassen (VST) werd afgerond op 31/10/2011. Het 

project VST was een initiatief van het LOP Basisonderwijs te Lier en kreeg via onze 

werking subsidie van de Vlaamse Gemeenschap in het kader van de bestrijding van 

armoede. Onze vereniging werd in het voorjaar lid van het LOP te Lier. Via deze 

organisatie kunnen we meedenken rond de noden van het onderwijs waaraan we via de 

Contact Sleutels, VST en de taalwerking participeren in Lier. 

 

Het afsluitende luik "Opvoedingsondersteuning" werd een moeilijke brok, aangezien dit 

de rechtstreekse steun van de stad Lier vereiste. Niettegenstaande het eigen overleg met 

organisaties en met de werkgroep opvoedingsondersteuning van de stad Lier konden 

aanvankelijk geen echte stappen worden gerealiseerd. Samen met het LOP Lier zond de 

stuurgroep VST een brief naar het college van burgemeester en schepenen te Lier. Als 

antwoord kwam een schrijven van het schoolopbouwwerk van de Dienst Welzijn, waarbij 

duidelijk werd dat Lier enkel kleine initiatieven meent te kunnen nemen en geen ander 

contactpunt dan het "platform" "Sociaal Huis" kon realiseren.  

Goed nieuws kwam er op het eind van het project toen bleek dat in Lier concrete plannen 

werden gemaakt voor een Huis van het Gezin, waar opvoedingsondersteuning een plaats 

kan krijgen. 

 

Het project VST kende vertraging door wisselingen in de begeleiding van het LOP te Lier. 

In januari kon pas over de besteding van de subsidies voor het al lopende werkjaar 

worden vergaderd. Het werd een jaar van herhaaldelijk evalueren van de werking. Dat 

evalueren hielp, naast enkele vormingsmomenten, om de doelstellingen in de diepte door 

te nemen. Zo kon men zich sterker concentreren op kansarmoede en op begeleiding van 

kansarme gezinnen. Via een praktische brochure wordt verzekerd dat ook in de komende 

jaren gebruik zal worden gemaakt van de materialen en dat werking zal worden verder 

gezet. 

 

Binnen de werking VST in Lier werden twee vormingsdagen georganiseerd.  

Eerste vormingsdag op 19/05/2011 “(Kans)armoede in de kleuterschool”. Spreker: 

Goedroen Juchtmans (HIVA Leuven). Thema: kansarmoede en gezichten van de armoede 

in de school. Tweede vormingsdag op 29/11/2011 “Armoede en het kleuteronderwijs”. 

Sprekers: Sieg Monten en Caro Brits van het ‘Vlaams netwerk van verenigingen waar 

armen het woord nemen’. Thema: Hoe kunnen we omgaan met (kans)arme kleuters en 

ouders in onze school en klas? 



Jaarverslag 2011  9 / 15 

3. DE SOLIDARITEITSWERKING 

 

 

Het Magazijn 

 

In 2011 werd 140 keren goederen opgehaald aan huis. Tegelijk kwamen zeer velen 

vanuit Ranst en omgeving goederen aanbieden voor onze werkingen.  

Het vervoer van goederen is een bijzondere troef voor onze materiële hulpverlening. 

Onze bestelwagen is echter aan vervanging toe. dit vraagt een serieuze investering, 

waarvoor we op zoek dienen te gaan naar sponsoring. 

 

Er heerste langdurige onzekerheid rond de voormalige militaire hangars aan de Van den 

Nestlaan, die in de loop van het jaar werden aangekocht door Gemeente en OCMW 

Ranst. Op 10/12/2011 kwam er een plaatsbezoek. Verdere afspraken over de toewijzing 

van een locatie voor Wereld-Delen werden snel verwacht. 

Vanaf januari 2012 zal er een formeel onderscheid gemaakt worden tussen de materiële 

werking in deze hangars. Voor logistiek ontstaat een werking Magazijn naast de 

projecten De Loods en Sociale Winkel. De vrijwilligers werken samen in overleg met 

elkaar.  

 

In 2011 werden twee rommelmarkten georganiseerd tijdens de weekends van 9 & 10 

april en 1 & 2 oktober. Deze rommelmarkten doen ook dienst als Open Deur. Deze 

rommelmarktverkoop zorgt voor belangrijke en noodzakelijke inkomsten voor de 

werking. Dat telt ook voor de recuperatie van oude metalen. Het aantal kg oud ijzer dat 

werd verzameld bedroeg 12.020 kg, waarvan 10.220 kg afkomstig van ontvangen 

goederen bij de verhuis van de AWW Antwerpen naar nieuwe lokalen.  

 

Vanuit de begeleidingsdienst De Ploeg vzw Mechelen kwamen groepen jongeren met hun 

coaches 7 keren werkervaring opdoen in onze goederenstapelplaats. Dat is een toename 

die wij toejuichen gezien dit een sociaal zinvolle extra mogelijkheid is die onze werking 

kan bieden. 

 

Verder kwamen er enkele verenigingen op bezoek om kennis te maken met onze 

materiële hulpverlening. 

 

Project De Loods 

 

De werking De Loods bepaalde ook in 2011 de bedrijvigheid in onze stapelruimten. 

Cliënten zijn nog steeds mensen zonder inkomen of personen die in een ernstige 

crisissituatie verkeren. Verwezen worden is nog steeds de voorwaarde.  

 

111 keren werden goederen aan huis gebracht en 74 keren werd kleding en huisraad 

weggegeven. Dit is een lichte daling tegenover voorgaande jaren.  

De start van het zusterproject Sociale Winkel kan daartoe de verklaring bieden. 

 

Project De Sociale Winkel  

 

Dit project werd gestart op 15 april 2011 en heeft ondertussen 22 ingeschreven klanten. 

De meeste komen uit Antwerpen en Lier. Een aantal cliënten van het project De Loods 

werden naar dit nieuw project doorverwezen.  

 

Dit nieuwe initiatief richt zich tot mensen met een laag inkomen, die beantwoorden aan 

het Omniostatuut, WIGW + laag inkomen en mensen in schuldbemiddeling. Met een 

verwijsbrief van een sociale dienst of een erkende hulpverleningsorganisatie kunnen deze 

mensen een pasje krijgen dat geldig is voor één jaar. Maandelijks kunnen zij goederen 

kopen tegen een soepel rommelmarkt tarief.  
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WD Solidair 

 

Via Het NET passeren mensen met diverse noden. Soms wordt geïnvesteerd in 

initiatieven om de meest dringende noden te lenigen.  

De grootste uitgaven die via Wereld-Delen Solidair werden betaald betreffen energie 

facturen, renteloze leningen en medische kosten. Voedselhulp wordt geleidelijk 

overgedragen naar De Sociale Winkel.  

De individuele solidaire uitgaven daalden, zoals vorige jaren, ook dit jaar verder. 

 

WD Internationaal  

 

Bij de jaarwisseling eind 2010 werd beslist na te denken over de structuur van WD 

Internationaal met ondermeer de bedoeling om voor Centres Mpandilu en Chico Latino 

aparte autonome werkgroepen op te richten, die los van WD kunnen handelen maar er 

wel door gesteund zullen worden. Sinds 1 augustus is dit voor de Werkgroep Centres 

Mpandilu een feit. Sinds december is ook een kleine groep voor Chico Latino actief. 

 

De subsidies die we ontvingen via het Gemeentelijke raad voor ontwikkelings-

samenwerking (GROS), de giften van privé personen en de opbrengsten van onze 

activiteiten werden doorgestort aan Broederlijk Delen en Caraes, evenals aan onze 

projecten Centres Mpandilu (Kongo) en Chico Latino (Peru). In 2011 werd 17.036 euro 

overgemaakt. We hebben promotie gevoerd met acties en verkoop in Groot-Ranst, 

Broechem, Antwerpen en Brecht. We hebben onze projecten voorgesteld aan het GROS.  

 

De werkgroep Centres Mpandilu werkt nu volledig autonoom. Wereld-Delen 

Internationaal ondersteunde haar nieuwe peter-/meterschapsproject "Leerkansen voor 

een kind". De werkgroep zoekt contact met verschillende mogelijke partners: Scheut via 

pater Douwen, Congo Helping Hands in Indianapolis (USA) en met Stichting Vrienden van 

Jan Peeters (NL). De werking blijft zoekende en verdere ondersteuning blijft nog enige 

tijd nodig. 

 

De lokale werking Broederlijk Delen kreeg een groter aandeel in onze activiteiten. Op 27 

maart werd de jaarlijkse solidariteitsmaaltijd Culinair Solidair georganiseerd in het 

Gildenhuis van Broechem. 11.11.11, Oxfam Wereldwinkels en enkele andere solidaire 

initiatieven waren ook van de partij. Er kwamen 135 mensen. Daarnaast werden de 

parochiale huis aan huisomhaling en de spaaracties van de kinderen van de lokale 

basisscholen van Broechem deels geïntegreerd.  

 

Op de  Kerstmarkt aan Het Loo te Broechem op 10 december verkochten vrijwilligers van 

De Loods en de Sociale Winkel knuffels ten voordele van Chico Latino en Centres 

Mpandilu. De Werkgroep Centres Mpandilu bood pannenkoeken en Afrikaanse 

schilderijtjes aan. Op de Lichtjestochtactiviteit op 26 december zat de sfeer er deze keer 

ook heel goed in. Beide projecten Centres Mpandilu en Chico Latino waren ook nu weer 

de begunstigden. 

 

Voor Caraes organiseerden we een infostand op Afrikadag in Antwerpen. En op een 

schooltentoonstelling en een KWB-activiteit te Brecht zorgden we telkens voor een info- 

en verkoopsstand, waarbij ook aandacht aan Centres Mpandilu werd besteed. 

Via mailing en internet werd tevens aan sensibilisering gewerkt. 

 

 

Steunfonds Xavier Verhaegen 

 

In de loop van 2012 worden stappen gezet om het Steunfonds Xavier Verhaegen over te 

dragen aan de Belgische Vereniging voor Strijd tegen Mucovisidose. Op die manier zullen 

de gelden maximaal worden besteed voor haar oorspronkelijke doel. 
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4. VRIJWILLIGERSWERKING 

 

 

Het vrijwilligerssecretariaat 

 

Het vrijwilligerssecretariaat heeft een centrale rol in de lokale werking en is een 

herkenningpunt geworden. Een belangrijk deel van de promotie gebeurt van hieruit. Op 

maandag en vrijdag tussen 10 en 12 uur kunnen vrijwilligers er rekenen op een 

permanente aanwezigheid. 

 

Kern Wereld-Delen 

 

Het belangrijkste advies- en planningsorgaan voor vrijwilligers is de kernvergadering van 

Wereld-Delen. hieraan nemen in principe de coördinatoren van de verschillende 

werkingen deel. Het is de bedoeling dat ze werk maken van uitwisseling en 

samenwerking over de deeltakken heen. Samen zetten ze ook een aantal terugkerende 

activiteiten op. 

 

Jaarvergadering voor vrijwilligers 

 

Op woensdag 12 januari vond de Jaarvergadering plaats in de eetzaal van de Vrije 

Basisschool van Broechem. Na een korte inleiding door de voorzitter volgde een 

toelichting door de algemene coördinator over de realisaties van het voorbije jaar en de 

plannen voor 2011. Via deze informatie-uitwisseling wordt getracht duidelijkheid te 

bieden rond de achtergronden van onze werking en is er een ruim platform waar men 

kan kennismaken met mogelijke plannen voor de werking. Op die manier is deze 

samenkomst ook een belangrijk vormend gebeuren. 

 

Interne vorming 

 

Hiermee wordt vorming bedoeld die specifiek gericht is op vrijwilligers uit de 

verschillende deelwerkingen. Het zijn gelegenheden om bij te leren aan elkaar of aan 

uitgenodigde sprekers. Vaak gaan groepsvormende elementen samen met deze 

vormingsmomenten. Deze samenkomsten dient men te onderscheiden van praktische 

werkbesprekingen, die vooral in de materiële hulpverlening plaatsvinden. 

 

Open vorming  

 

Op woensdag 2 maart 2011 werden alle vrijwilligers uitgenodigd om deel te nemen aan 

een algemene vorming met als titel “Heeft België een vreemdelingenbeleid?” Deze 

interactieve vorming over het migratie- en vluchtelingenbeleid in België werd geleid door 

Didier Vanderslycke, landelijk secretaris en verantwoordelijke van Kerkwerk 

Multicultureel Samenleven. 

 

Werving vrijwilligers 

 

Voor de werving van vrijwilligers wordt mond aan mondreclame gemaakt, worden 

berichten in kranten en tijdschriften geplaatst, worden diensten uit de regio voorzien van 

folders en affiches. Verder worden oproepen geplaatst op verschillende internetsites.  

Wereld-Delen was ook aanwezig op de vrijwilligersmarkt te Malle op zondag 25/09/2011. 

Naast de promotiestanden op solidariteitszondag, de BBQ, enz. werd afgelopen zomer 

ook een vakantiefolder verspreid met een dringende oproep aan potentiële vrijwilligers. 

De scholen en officiële instanties van de omliggende gemeenten kregen een brief om 

samen met Wereld-Delen dringend op zoek te gaan naar vrijwilligers voor de 

taalwerking. 
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5. VERTEGENWOORDIGING EN PARTICIPATIE 

 

 

Lidmaatschappen 

 

Als lid van LOP Basisonderwijs vzw te Lier en vanuit de werking Vertel- en 

speelgoedtassen namen we deel aan de Werkgroep opvoedingsondersteuning te Lier. We 

willen in het verlengde van VST en het project Taal & participatie in het onderwijs te Lier 

aandacht besteden aan het bevorderen van opvoedingsondersteunende initiatieven. 

 

Onze werking is aangesloten bij  Welzijnsschakels, een netwerk waar parochiale groepen 

die rond  armoede werken, ervaringen kunnen delen. Ook onze vereniging neemt deel 

aan de activiteiten. Door het samenwerken van mensen met en zonder armoede-ervaring 

kunnen we onze inzichten beter doen aansluiten bij de realiteit van armoede. In de 

vormingsavonden wordt gewerkt rond thema’s als communicatie tussen kansarmen en 

vrijwilligers, omgaan met racisme, vrijetijdsparticipatie, samenwerken met het OCMW en 

andere verenigingen. Het schakelnetwerk van instanties en verenigingen vormt de 

ketting voor een sociale maatschappij.  

 
Recht en Welzijn vzw is lid van het Sociaal Verhuurkantoor “De Woonkans vzw”. Deze 

vereniging gaat nog steeds actief op zoek naar private woningen en verhuurt die in de 

gemeenten Ranst, Lier, Nijlen en Zandhoven. Eigenaars kunnen op die manier rekenen 

op een goed onderhouden woning en een stipt betaalde huur terwijl huurders met een 

laag inkomen een degelijke woning kunnen huren tegen een aanvaardbare prijs. In onze 

nieuwsbrief wordt tevens info over deze werking verspreid. 

 

Onze vzw is ook lid geworden van het VSVw (Vlaamse Steunpunt Vrijwilligerswerk) dat 

ruime ondersteunende informatie biedt, kansen geeft tot netwerking en concrete 

ondersteuning van de eigen werking. 

 

Verder zijn we lid van de Gemeentelijke Raad van Ontwikkelingssamenwerking van 

Ranst. We ondersteunen elk initiatief van sensibilisering rond Noord-Zuidthema's, in 't 

bijzonder rond de invloed op migratie en oorzaken van armoede.  

 

 

Contacten en participaties 

 

Met het College van Burgemeester en Schepenen en het OCMW van Ranst werden 

gesprekken gevoerd over de hangars (waar onze goederen voor kansarmen worden 

opgestapeld) en over de werking van de vrijwilligerswerking Wereld-Delen. 

Toekomstgerichte samenwerking rond ontmoeting van kansarmen en een vorm van 

sociale tewerkstelling zijn beoogde perspectieven, in 't bijzonder naar het OCMW in Ranst 

toe en haar diensten.. 

 

Vrijwilligers van Recht & Welzijn nemen actief deel aan Den Babbelier, een 

conversatieproject voor anderstaligen te Lier.  

 

Recht & Welzijn was aanwezig bij de uitreiking inburgeringattesten in Lier. Ook dit in 

aansluiting op onze taalwerking en onze aanwezigheid rond diversiteitthema's in Lier. 

 

Eveneens in Lier werd op 29 november het glas geheven op het welslagen van het 

project Vertel- en Speeltassen en werd onze tentoonstelling “Migreren, een verhaal” 

gelanceerd onder de belangstelling van de pers. 
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6. INFORMATIE, PROMOTIE EN ANDERE 

 

 

Nieuwsbrief en Berichten 

 

In februari 2011 werd de Nieuwsbrief in een nieuw formaat verzonden aan een breder 

publiek dan alleen maar de vrijwilligers en de schenkers. Het is de bedoeling om de 

werking van de vereniging voor te stellen aan iedereen die interesse heeft. Rond de 

verspreiding van de nieuwsbrief zal later een evaluatie plaatsvinden in functie van 

verruiming en het echt bereiken van geïnteresseerden.  

Wij blijven op zoek naar een manier om een breed geïnteresseerd publiek te bereiken. 

 

Naast de Nieuwsbrief zijn er ook Berichten die op meer onregelmatige manier verspreid 

worden via e-mail. Voor een belangrijk deel zorgen de Berichten voor 

informatieverspreiding over onze internationale projectwerking. 

 

De folders van De Sociale Winkel, De Loods en de Taalwerking (volwassenen en 

kinderen) werden vernieuwd.  

 

Door kleurrijke strooibriefjes huis aan huis te bussen werden de kerstprojecten en de 

lichtjestocht in december gepromoot. Dat gebeurde ook ter voorbereiding van de 

jaarlijkse barbecue. Deze keer was die bedeling bedoeld om aan Ranstse inwoners een 

overzicht te geven van onze hele werking op zoek naar nieuwe vrijwilligers. 

Reclamebriefjes voor onze Rommelmarkten en BBQ werden op grote schaal verspreid.  

 

Via de pers heeft Wereld-Delen haar evenementen en activiteiten wereldkundig gemaakt: 

de start van De Sociale Winkel, de tentoonstelling in Lier, de jaarlijkse BBQ, de 

kerstmarkt en de lichtjestocht. Tweemaal werd een oproep geplaatst voor de werving 

van nieuwe taalwerkers. Er verscheen ook artikels over de Centres Mpandilu en 

Broederlijk Delen in de krant.  

  

Fondsenwerving 

 

Om fondsen voor eigen werking te verzamelen werd eind maart een steunbrief verstuurd 

naar verschillende doelgroepen in Ranst en omgeving. Bij de verspreiding van de eerste 

nieuwsbrief werd eveneens een oproep gedaan aan alle geïnteresseerden om een 

abonnement te nemen. De respons op beide initiatieven kan beter. 

Daarnaast is er de zomerse BBQ waar de inzet van vrijwilligers en sponsors elk jaar 

opnieuw zorgen voor de nodige zuurstof voor onze financiën.   

 

Dit jaar hebben De Loods en De Sociale Winkel enkele mooie schenkingen gekregen: 

kantoormeubilair van de AWW, kledij van kledingwinkel Claes, Ranst en een grote 

hoeveelheid nieuwe rieten meubelen van Altamira Tegels bvba Boechout (Vremde). Ook 

het secretariaat kreeg een tweedehands kopieerapparaat van de vrije basisschool van 

Broechem. 

 

Tenslotte zijn we onze sponsors en subsidiërende instanties dankbaar: Broechemse 

Verhuurcentrale, WH Products, KBC Verzekeringen, Slagerij Nijsmans, Mechelse 

Groenten- en Fruitveiling, Brouwerij Westmalle, Cockaert Copy Service, familie Luyten, 

Altamira Tegels bvba. 

Financiële hulp van de gemeente Ranst, de stad Lier, de Vlaamse ministeries, 

Welzijnszorg. Toelage van de Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking 

Ranst (GROS) voor onze internationale projecten. 
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7. ORGANISATIE 

 

 

Op 28 november 2011 werd een nieuw bestuur gekozen voor de komende 3 jaar 

werking. Dat ziet er uit als volgt: 

- Chris Nollet, voorzitter-coördinator 

- Dirk Verwerft, ondervoorzitter 

- Ann Geerts, secretaris 

- Chris De Queker, schatbewaarder 

- Guy Duchêne, bestuurder 

 

De zetel van de vzw is gevestigd in 2520 Broechem, Nierlenderstraat 16. 

 

Het vrijwilligerssecretariaat (ook boekhouding, taal- en vergaderlokaal en permanentie) 

is gevestigd in 2520 Broechem, Kapelstraat 19. 

 

Onze materiële hulpverlening met de projecten de Loods en Sociale Winkel is gevestigd 

te Broechem, Van den Nestlaan 104(b). 

 

De website is te bereiken op www.wereld-delen.be. 
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BESLUITEN 
 

 

Onze werking is in het jaar 2011 nog verder verbreed. Het project De Sociale Winkel 

bewijst zijn waarde. Met de start van een aparte sturing rond Het Magazijn zijn we op 

weg naar een verbeterde aanpak in de materiële hulpverlening en komen initiatieven 

rond "werk" binnen bereik. 

 

In groeiende mate werken we samen in een aantal raden en verenigingen met 

professionele instanties en overheden. Doorheen onze werking deden wij al heel wat 

nuttige expertise op. 

 

Het dient gezegd dat onze vrijwilligers enorm veel werk verzetten maar dat er tegelijk 

gedurig een tekort aan vrijwilligers is.  De sterke en soepele organisatie van de 

deelprojecten verdient ook grote waardering. Ook hierom zouden we graag op zoek 

willen gaan naar een officiële erkenning bij de Vlaamse overheid. 

 

We staan anderzijds voor grote uitrustingskosten in de hangars: veiligheid, elektriciteit, 

sanitair. En de vervanging van de bestelwagen zal tevens een grote investering vragen.  

 

Het ontmoetingsproject De Container wacht op een concrete start en iemand die de 

leiding neemt, maar het is niet meer tegen te houden.  

 

Met dit alles wordt het duidelijk dat de financiële reserve in de komende periode sterk zal 

moeten aangesproken worden. Met de uitrustingskosten van de stapelruimte en het 

ontwikkelen van de nieuwe projecten zal het leeuwenaandeel van de reserve worden 

aangesproken. Bijgevolg dienen we op zoek naar nieuwe bronnen om voor de aankoop 

van een nieuwe bestelwagen, aangezien het huidige "oudje" duur wordt in onderhoud en 

aan vervanging toe is.  

 

We voerden een gezond financieel beleid. In de komende periode zullen we investeren. 

Maar tegelijk zullen we op zoek gaan naar nieuwe inkomsten om onze plannen en het 

vlotte verdere verloop in onze werking te kunnen blijven realiseren. 

 

Gelukkig blijft het aantal vrijwilligers in onze werking stabiel, want op hen rust het vele 

werk dat zal moeten verzet worden voor de uitvoering van onze plannen. We staan 

samen voor de "verdediging van armen in recht en welzijn", zoals onze statuten bepalen, 

en we doen dat met velen, op verschillende manieren, in een verscheidenheid aan 

projecten, in een vereniging die zowel als welzijnsschakel en als Zuidschakel en op 

gebied van diversiteit ten aanzien van nieuwe en 'oud' migranten actief toekomst tracht 

te realiseren. 

 


