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INLEIDING 

 
 

 
Wanneer een jaarverslag wordt gemaakt en het werk van een heel jaar systematisch 

wordt overlopen, komt naar boven wat de vereniging in dat jaar heeft betekend. Die 

verkenning van het jaar 2012 deed ons stil staan bij het verhaal van onze vereniging, 

waarin zeer hard werd gewerkt. Bij de lezing van dit verslag zult u daar geleidelijk de 

details van ontdekken. Het is dan ook met trots dat we dit verslag aan u kunnen 

voorleggen. 

 

Recht en Welzijn vzw heeft in 2012 geprobeerd haar drievoudige opdracht 

(begeleidingswerk, taalwerking en een lokale en internationale solidariteitswerking) waar 

te maken.  

Vorig jaar sloten we het jaarverslag af met “We staan samen in 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 als Zuidschakel en op gebied van diversiteit ten aanzien van 

nieuwe en 'oud' migranten actief toekomst tracht te realiseren.” De klemtoon voor 2012 

lag op “samen”.  

Dat “samen” stelde ons voor uitdagingen op verschillende domeinen. De vraag naar 

nieuwe vrijwilligers klonk steeds harder om te kunnen doen wat nodig is. De 

samenwerking vroeg naar het herdenken van de inspraakkanalen. De financiële 

uitdagingen zouden we kunnen opvangen dankzij een spaarzaam beleid. En een 

ontmoetingsproject diende een stap vooruit te kunnen gaan. Dat waren de dromen. De 

realiteit was het dagdagelijks werken aan engagementen in projecten, die we hebben 

aangegaan, waar te maken. 

 

Vrijwilligerswerk volgt in regel een organische evolutie: geleidelijk leggen we samen 

klemtonen en de meest vooruitspringende worden meestal eerst gerealiseerd. Niet met 

grote beslissingen, niet met van bovenuit opgelegde maatregelen, maar als resultaat van 

overleg. Zo kunnen sommige gewenste evoluties trager verlopen dan sommigen hopen, 

maar anderzijds, als ze door samenspraak tot stand komen, worden ze ook beter door 

velen samen gedragen. In dit jaarverslag brengen we bij elkaar wat er in 2012 echt 

gebeurde, en, of we aan de gestelde noden konden voldoen. 

 

 

In Deel I van dit verslag maakt u kennis met de voorbije activiteiten. Aan u, lezer, om 

ons werk te beoordelen. 

 

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

commentaar op de jaarrekeningen.  

 

In het slot worden toekomstgerichte conclusies getrokken. 

 

Ben u dan getroffen door ons werk en onze inzet, dan hopen wij verder samen ons werk 

te kunnen blijven doen voor mensen aan de rand, voor mensen die ontsnappen aan de 

zorgmaatschappij. 
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Deel I. ACTIVITEITENVERSLAG 
 

 

Laten we beginnen met een opluchtende vaststelling: in 2012 mochten we een stijgend 

aantal nieuwe vrijwilligers verwelkomen in de verschillende werkingen. De grootste groep 

nieuwkomers situeert zich in de taalwerking en voor activiteiten in het kader van de 

solidariteitswerking. Met ongeveer 65 regelmatig meewerkende en een tiental 

occasionele vrijwilligers trachten we elke dag opnieuw samen anderen een betere 

toekomst te geven. Een tiental andere vrijwilligers, die voorheen parochiaal actief waren 

bij het huis-aan-huis werk voor Broederlijk Delen in Broechem, zetten hun werk verder 

onder de hoede van onze vereniging. Dat brengt het aantal vrijwilligers op een 

gemiddelde van ongeveer 85 personen. Elk van hen bepaalt hoeveel tijd en inzet hij of zij 

kan bieden. En blikken we al even vooruit naar begin 2013: in een onderzoek in functie 

van de verzekeringsaangifte merken we dat de individuele vrijwilligers gemiddeld meer 

tijd investeren in onze werking dan vroeger. Dat is al iets om zeer dankbaar voor te zijn. 

Een eerste belangrijke vaststelling dus. 

 

 

 

 

1. HET BEGELEIDINGS- EN ONTMOETINGSWERK 

 

 

Het NET 

 

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

Eigenlijk zijn alle andere werkingen hieruit ontstaan. In 2012 werden een 20-tal dossiers 

opgevolgd.  

 

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

solidariteit toegestaan. De financiële steun die we via het NET toekennen beperkt zich tot 

eenmalige tegemoetkomingen omwille van hoogdringendheid: het betalen van een 

energiefactuur, medicijnen en voeding. De bedragen blijven bescheiden. 

 

Het aantal nieuwe aanvragen bij Het NET in 2012 steeg opnieuw, maar bleef onder het 

langjarig gemiddelde. Waar we vroeger veel met vluchtelingenproblematiek te maken 

hadden werkten we nu maar aan één asieldossier, verwezen we moeilijkere zaken door 

aan specifieke diensten, en kwamen we meer terecht bij grote armoede, schoolse en 

medische armoedeproblemen. 

 

 

De Nieuwe Wereld (DNW) 

 

De Nieuwe Wereld te Lier is een kleine groep vrijwilligers die nieuwkomers begeleidt en 

af en toe een ontmoeting organiseert. De werking is erg verzwakt. Dat heeft in 

belangrijke mate te maken met het feit dat de Stad Lier en haar OCMW een andere en 

actievere werking heeft op poten gezet rond de personen die in een Lokaal 

Opvanginitiatief verblijven. Zij deed in 2012 geen beroep meer op de vrijwilligers van De 

Nieuwe Wereld. 

 

Via De Nieuwe Wereld heeft onze vereniging een eigen adres in Lier. We stelden vast dat 

de Stad Lier onze andere werkingen in Lier aan dit adres en deze werkgroep koppelde. 

Zo kregen zij ook een plaats in het Lierse vrijwilligerslandschap. We beleven het als een 

waardering voor ons werk. De vzw besloot daarop om te onderzoeken of wij ons werk in 

Lier niet konden samen brengen in één toekomstig aanspreekpunt in Lier: de werking 
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van De Nieuwe Wereld, onze taalwerking en materiële hulp, het diversiteitsproject 

“Samen Inburgeren”, de jaarlijkse vluchtelingendag, die we in Lier organiseren, kunnen 

zo op termijn op één contactpunt terug te vinden zijn. We zoeken hiervoor een 

aanspreekpersoon. 

 

Vluchtelingendag 

In juni ging De Nieuwe Wereld naar jaarlijkse gewoonte op stap. Dit jaar ging het richting 

Mechelen waar het Speelgoedmuseum jong en oud wist te bekoren. Het middagmaal 

werd hen gratis aangeboden door armoedewerking De Lage Drempel, hetgeen zeer 

geapprecieerd werd. ’s Namiddags beklommen de sportievelingen van de groep de Sint-

Romboutstoren, terwijl de anderen het museum De Vlietenkelder indoken voor een 

tentoonstelling gewijd aan textiel. Samen met de begeleiders namen een 20-tal personen 

deel aan de uitstap vanuit De Nieuwe Wereld en Het NET, en cliënten van OCMW Lier. 

 

 

Op weg naar de ontmoetingsgroep De Container 

 

Het bestuur maakte een streefdoel van een ontmoetingsgroep voor mensen met 

kansarmoede in Ranst. De eerste stappen werden al in 2011 gezet. Met deze groep willen 

we een antwoord bieden op het gewijzigde sociale landschap in de gemeente Ranst, waar 

de armoede groeit. Het OCMW staat niet afkerig voor dit idee maar hanteert het niet als 

een eigen prioriteit. En ook binnen de eigen vrijwilligersgroep brachten we in het 2012 

een gesprek op gang om dit ontmoetingsidee te laten rijpen. Gevolg: het draagvlak voor 

dit nieuwe project is sterk gegroeid. 

 

Geïnspireerd door concrete initiatieven zoals de jaarlijkse uitstap van De Nieuwe Wereld 

gingen we op zoek naar een ruimer vrijetijdsaanbod als een voorbereidende stap om tot 

deze ontmoetingsgroep te komen. Eerst een coördinator zoeken voor deze werking bleek 

niet haalbaar. Wel vonden we geïnteresseerde vrijwilligers die samen nadenken over 

deze plannen. 

 

Op 22 januari organiseerde het ACW de voorstelling “Leven in een Krabbenmand” in het 

Oelegemse parochiecentrum. Wereld-Delen deed beroep op verschillende organisaties en 

bood toegangskaartjes aan tegen een verlaagd tarief voor mensen in kansarmoede. En 

de vluchtelingendag werd, zoals eerder vermeld, ook vanuit de Ranstse werking zeer 

aanbevolen. Twee moeizame pogingen waarmee we tegelijk bekendmaking beoogden. 

 

Naast het lidmaatschap bij Steunpunt Vakantieparticipatie werd ook weer aangesloten bij 

het Fonds Vrijetijdsparticipatie waar tegemoetkomingen voor cultuur, sport en vrije tijd 

haalbaar zijn. Dat zal helpen bij een permanent activiteitenaanbod voor mensen met een 

laag inkomen. Aan dit project zullen twee andere welzijnsschakels (’t Vlammetje uit 

Kessel en RoZijn uit Lier) meewerken. Begin 2013 gaan we zo van start met een 

activiteitenfolder. Daarin worden diverse uitstappen geprogrammeerd voor 2013. De 

eerste ontmoetingen zullen ook niet lang meer op zich laten wachten. 

 

In november en december brachten we systematisch huisbezoeken bij Ranstse inwoners 

met een armoede of welzijnsproblematiek, die we via onze materiële hulpverlening en 

andere wegen leerden kennen. Concrete resultaten leverde dit nog niet op. 

 

 

Diversiteit 

 

Project “Buren zoals we ze (niet) kennen”  

Motief vzw, dat het initiatief nam tot dit onderzoeksproject bij minderheidsgroepen, legde 

een eindverslag neer. Ze zal zich nu verder bezig houden met de besluiten. Vooral de 

kloof ouders - onderwijs en de scheiding in sociaal-cultureel bewegingsleven komt sterk 

naar voor. Onze bijdrage aan dit project was eerder bescheiden. 
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Project “Samen inburgeren” 

De stad Lier, het OCMW Lier, VormingPlus, vzw Prisma en vzw Recht & Welzijn zijn in 

2012 gestart met het project “Samen inburgeren” in het kader van “Managers van 

diversiteit 2011”. Er werd een eerste keer 6 maanden lang gewerkt met 11 duo’s 

(coaches aan de ene zijde, inburgeraars aan de andere). Zij namen samen deel aan 

sportieve, culturele en ontspanningsactiviteiten en ontmoetten elkaar in huiselijke kring 

volgens eigen ritme en interesse. Het verliep zeer succesvol.  

Op die manier leert het duo elkaars leefwereld kennen, krijgt de inburgeraar al 

babbelend het Nederlands wat beter onder de knie en leert hij de “simpele” dingen van 

het leven in Lier en omstreken. 

 

 

 

 

2. DE TAALWERKING  

 

 

Taalactiviteiten 

 

In onze taalwerking zijn we wekelijks actief in scholen en in taalgroepen of aan huis. We 

richten ons zowel tot leerlingen in het basis en secundair onderwijs als tot volwassen 

cursisten. Ons aanbod is zeer gevarieerd en tracht aan te sluiten bij de vragen en 

mogelijkheden van cursisten enerzijds en van onze vrijwilligers anderzijds. 

 

Zes jaar na elkaar zakte het aantal vrijwilligers in de taalwerking en na problemen rond 

begeleiding in het voorjaar zag het er niet rooskleurig uit. We hoopten toen om nog 

zoveel mogelijk opdrachten te kunnen blijven waarmaken. We legden opnieuw de 

klemtoon op een beleid van contact en vorming, daarin gesterkt door een goede 

evaluatie in juni met de actieve taalvrijwilligers. 

 

Van een aangekondigde samenwerking vanwege het Huis van het Nederlands kwam niets 

terecht. Ook in het project SimsalaZin van het Huis van het Nederlands, waaraan we 

wilden meewerken, zagen we geen vruchtbare invalshoek voor onze vrijwilligers. 

 

De kentering kwam er vanaf mei-juni. Zonder aanwijsbare reden konden we stijgen van 

12 naar 28 taalvrijwilligers. We startten het schooljaar 2012-2013 met zo’n 25 

vrijwilligers die taalactiviteiten organiseren in Lier, Berlaar, Kessel, Zoersel, Lisp, 

Westmalle, Viersel, Grobbendonk en Nijlen.  

De meeste aandacht ging ook dit jaar naar de kleuters. En er kwamen weer secundaire 

leerlingen bij. Hadden we in maart 2012 vrijwilligers actief in 9 scholen, eind december 

waren dit 16 scholen. Eén locatie met taalactiviteiten voor volwassenen verdween (te 

Wijnegem) en twee andere (te Lier) zagen het licht op vraag van het sociaal team in Lier. 

We werden ook permanent actief bij meerdere gezinnen aan huis. 

 

Voor de vorming van de taalvrijwilligers gingen we van start met een vormingsvrijwilliger 

die ook beroepsmatig met de taalproblematiek in scholen in de stad Antwerpen actief is. 

Alvast een gewaardeerde en vruchtbare samenwerking kwam zo tot stand. 

 

In de loop van 2012 schreven we onze visie op ons taalaanbod neer in een basistekst: 

een instrument dat een duidelijk inzicht geeft zowel aan vrijwilligers als aan scholen en 

andere partners in de manier waarop we Nederlands als tweede taal aanbieden.  

 

Onmiskenbaar in de taalwerking is dus de groei die we in 2012 kenden. Gezien deze 

groei van de taalwerking gaan we vanaf 2013 op zoek naar regionale contactpersonen 

die bereikbaar zullen zijn voor vrijwilligers en scholen of andere partners in hun regio. 

Een eerste contactpersoon voor de Noordregio ging al van start. 
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Project Vertel- en Speelgoedtassen 

 

Het officiële (gesubsidieerde) gedeelte van het project Vertel- en Speelgoedtassen (VST) 

werd afgerond eind 2011. Het project was een initiatief op vraag van het LOP 

Basisonderwijs te Lier, waar onze vereniging nog steeds lid van is, en kreeg via onze 

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

armoede. Eén vrijwilligster doorliep heel het traject samen met de scholen van Lier. 

Ondertussen is in Lier een Huis van het Gezin (waar opvoedingsondersteuning mogelijk  

is) van start gegaan. Dat lag in de lijn van de slotaanbevelingen.  

In het voorjaar werd een praktische gids, een slotbrochure, ter beschikking gesteld van 

alle betrokkenen. Het is één van de middelen die verzekeren dat ook in de komende 

jaren gebruik zal worden gemaakt van de materialen en van de werkmethode die de 

scholen in het project hebben ontwikkeld.  

 

 

 

 

3. DE SOLIDARITEITSWERKING 

 

 

Het Magazijn 

 

Het Magazijn is de nieuwe werknaam voor alle activiteiten rond materiële hulpverlening 

die in onze hangars plaatsvinden. Geleidelijk wordt er ook gewerkt aan een nieuwe 

overlegvorm waarbij vrijwilligers in deze hangars meer beslissingen in eigen beheer 

nemen. Voorlopig is deze nieuwe structuur vooral in de boekhouding op te merken. 

 

OCMW en gemeente Ranst kochten in 2012 van de hogere overheid de voormalige 

militaire hangars aan de Van Den Nestlaan te Broechem aan. Na een lange periode van 

onzekerheid hierover tekende onze vzw samen met andere sociale organisaties een 

huurovereenkomst bij het OCMW Ranst waardoor onze werking gebruik mag maken van 

de twee eerste overkappingen in de eerste hanger op het domein. 

Daarmee werd de ruimte in deze hangar verdubbeld, terwijl een stapelruimte van gelijke 

grootte onder gezag van het gemeentebestuur van Ranst moest worden ontruimd. De 

verhuis van deze meubelenhangar naar haar nieuwe stek vroeg enorm veel inzet van 

onze vrijwilligers. Een tekort aan (letterlijke) mankracht deed zich voelen. 

 

Sindsdien wordt in het eerste gedeelte van de hangar kledij, huisraad, speelgoed, enz. 

verzameld en de tweede kap biedt ruimte aan meubilair. Een andere kleine stapelruimte 

(in een derde hangar, beheerd door de gemeente Ranst) werd ons ook toegewezen en 

deze bevat nu het materiaal dat onze organisatie gebruikt voor haar publieke activiteiten 

en promoties. 

 

Onze goedereninzameling in het Magazijn kreeg in 2012 ook wel enkele broodnodige 

nieuwe vrijwilligers, maar de behoefte aan meer vrijwilligers blijft.  

 

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

176 goederenophalingen in 2012 zit het Magazijn aan een nieuw record. Tegelijk boden 

zeer velen vanuit Ranst en omgeving goederen aan voor onze werkingen, waren er 116 

afhalingen en werd 96 keren vervoer naar huis geregeld.  

Niet in getallen uit te drukken is de toename van de omvang van die opgehaalde 

goederen, die des te groter is dan de stijging van aantallen. 

Tegen het jaareinde werd onze oude bestelauto te koop gesteld aan de hoogste bieder. 

Tegelijk werd een andere bestelauto met laadlift aangekocht, die het werk van onze 

vrijwilligers een stuk gemakkelijker zal maken bij het laden en lossen. Jammer genoeg 

kregen we hiervoor geen subsidie vanwege de Nationale Loterij of andere sponsoring, 
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waarop we toch stilletjes hadden gehoopt. De aankoop kon gebeuren aan een gunstige 

prijs en dankzij de financiële reserve die de voorgaande jaren werd opgebouwd.  

 

In 2012 werden twee succesvolle rommelmarkten georganiseerd tijdens de weekends 

van 14 & 15 april en 6 & 7 oktober. Tijdens deze opendeur weekenden kunnen de 

mensen kennismaken met onze werking en geven de vrijwilligers graag een woordje 

uitleg. De opbrengst van de verkoop betekent voor onze werking een flinke hoeveelheid 

zuurstof.  

Dat telt ook voor de recuperatie van ijzer, papier en andere metalen. Het aantal kg oud 

ijzer dat werd verzameld bedroeg 10.109 kg, en ook een kleine 17.000 kg papier zorgde 

voor werkingsinkomsten.  

 

Er dienen nog heel wat werkzaamheden uitgevoerd te worden zodat de vrijwilligers op 

een veilige en comfortabele manier kunnen werken en mensen verder helpen. 

In het Magazijn werden tevens de eerste stappen gezet die tot de vernieuwing van 

elektriciteitsvoorziening en verlichting moeten leiden. Weliswaar loopt dit met wat 

vertraging maar zonder afstel. 

 

 

Momenteel realiseren de vrijwilligers in het Magazijn twee materiële projecten: project 

De Loods en project Sociale Winkel. 

 

Project De Loods 

De werking De Loods blijft zich richten tot mensen in crisis of langdurige uitzichtloze 

situaties. Verwijzers kiezen zeer vaak voor deze projectwerking om hun zwakste cliënten 

aan de nodige kledij, huisraad en meubelen te helpen. Regelingen via De Loods blijven 

op afspraak. 

 

De 212 leveringen en afhalingen van goederen betekenen opnieuw een stijging voor dit 

project en dit terwijl nu ook het project Sociale Winkel actief is.  

 

Project Sociale Winkel (SoWi) 

Het project Sociale Winkel is geen winkel zoals de naam laat verstaan maar een 

dienstverlening die zich richt naar 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 

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

afhalen mits een bijdrage die doet denken aan een soepel rommelmarkttarief, dat lager 

is dan het voorrangstarief in tweedehands winkels.  

 

Dit project werd gestart op 15 april 2011 en steeg in 2012 van 22 naar 86 ingeschreven 

“klanten”. In de top 5 van gemeenten waaruit deze afkomstig zijn vinden we, van groot 

naar klein, Lier, Antwerpen, Nijlen, Berlaar en Ranst terug. Een aantal oude cliënten van 

het project De Loods wordt naar SoWi doorverwezen. Het verschil tussen beide projecten 

raakt steeds beter gekend bij verwijzers. 

 

De (beperkte) voedselhulp die we via de Sociale Winkel wilden aanbieden, kan niet 

aangeboden worden in het Magazijn en verhuisde daarom naar een private stek in 

afwachting van een definitieve oplossing. 

 

 

Sociale functie 

Het Magazijn kent ook minder zichtbare sociale functies. Zo zorgt de groepsgeest voor 

een goede omgeving voor vrijwilligers die een nieuw werkritme willen aanleren na een 

periode van invaliditeit of ziekte. 
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Vanuit de De Ploeg vzw, een dienst arbeidstrajectbegeleiding uit Mechelen, kwamen ook 

dit jaar groepen jongeren met hun coaches 7 keren werkervaring opdoen in onze 

goederenstapelplaats.  

 

Ook een paar stagiairs startten in de hangar om sociale ervaring op te doen met ons 

doelpubliek. 

 

 

WD Solidair 

 

Onder de term WD Solidair worden concrete hulpverleningsvormen genoemd voor 

mensen met zeer diverse noden. Soms wordt geïnvesteerd in initiatieven om de meest 

dringende noden te lenigen.  

In 2012 hebben we in beperkte mate financiële steun toegestaan. De vraag naar steun 

was dit jaar niet zo groot. 

De voedselhulp is ook door praktische omstandigheden sterk verminderd. Tegen het 

jaareinde was er opnieuw een lichte toename. 

 

 

WD Internationaal  

 

In 2012 werd opnieuw sterk gekozen voor sensibilisering rond projecten in het kader van 

ontwikkelingssamenwerking. Dat was de oorspronkelijke optie van onze vzw. Dat gaf 

enkele verschuivingen in de werking, waarmee in 2011 al een aanvang werd genomen. 

Dat gebeurt op verschillende wijzen, waartoe ook mailing en internet behoren. Hierbij 

zijn we naar gewoonte erg gevoelig voor oproepen van Caritas Internationaal. Dringende 

noodoproepen worden dan ook steevast verder ondersteund door sensibilisering via 

digitale weg. 

 

De lokale actie Broederlijk Delen te Broechem kreeg in 2011 een groter aandeel in onze 

werking. Maar in 2012 konden we onvoldoende vrijwilligers op de been brengen voor het 

jaarlijkse solidariteitsmaaltijd, wat resulteerde in de derving van inkomsten. De huis aan 

huisomhaling en de spaaracties van de kinderen van de lokale basisscholen werden in 

2012 volledig geïntegreerd. Daardoor kon Wereld-Delen toch 2.900 euro doorstorten aan 

Broederlijk Delen. 

 

Voor Caraes (nu “Fracarita België”) organiseerden we een infostand te Broechem. En op 

een schooltentoonstelling te Brecht zorgden we telkens voor een info- en verkoopstand, 

waarbij ook aandacht aan Centres Mpandilu werd besteed. 

 

Traditiegetrouw werd ook dit jaar een Lichtjestocht georganiseerd op 26 december. Na 

de wandeling langs nieuwe stalletjes hebben voornamelijk jonge gezinnen met kinderen 

genoten van een heel gezellige avond. Door de lagere opkomst van oudere deelnemers 

was het verbruik en bijgevolg ook de opbrengst voor Centres Mpandilu zeer bescheiden. 

 

De subsidies van de Gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking (GROS), giften 

van privé personen en de opbrengsten van onze activiteiten werden doorgestort aan 

Broederlijk Delen, Caraes en Caritas Internationaal, evenals aan onze projecten Centres 

Mpandilu (Kongo) en Chico Latino (Peru). In 2012 hebben we 8.890 euro doorgestort, 

iets meer dan gebudgetteerd waardoor Broederlijk Delen reeds een klein voorschot 

ontving1. Het aandeel van Caritas Internationaal en Caraes in de subsidie van het GROS 

bedroeg voor elk 300 euro. 

 

 

                                                 
1
 Dit verklaart het negatieve saldo voor ontwikkelingssamenwerking in de jaarbalans van 2012. 
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Samenwerking met autonome werkgroepen 

De werkgroep Centres Mpandilu kreeg in 2012 financiële steun voor haar bekendmaking 

en voor haar peterschapsproject "Leerkansen voor een kind". De werkgroep vond eigen 

sponsorgelden en voortrekker Frans Douwen ging samen met Nederlandse partners op 

bezoek bij projecten in Congo, waaronder enkele van de schooltjes die tot de Centres 

Mpandilu behoren. 

 

De werkgroep Chico Latino Ranst is ook een feit. In februari werd een voorstelling 

gegeven over het verblijf van Joke Vantongerloo in Peru. Er waren 100 aanwezigen, een 

fantastische opkomst voor een organisatie rond ontwikkelingssamenwerking. 

 

 

Steunfonds Xavier Verhaegen 

 

In 2012 werd het Steunfonds Xavier Verhaegen overgedragen aan de Belgische 

Vereniging voor Strijd tegen Mucoviscidose. De vereniging ontving 4.930 euro. Door een 

eindeloze papierwinkel en moeizame communicatie met de AXA-bank liep de overdracht 

serieuze vertraging op. 

Volgens afspraak met de bankinstelling zullen de laatste gelden, die tijdens maanden van 

onzekerheid na afsluitingsdatum werden behandeld, ook per 1 december 2012 formeel 

overgeschreven worden aan de Mucovereniging mét recht op belastingattest voor de 

schenkers. Daar zal het steunfonds de naam Muco Steunfonds Xavier Verhaegen dragen. 

 

 

 

 

4. VRIJWILLIGERSWERK 

 

 

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. 

Vrijwilligers kunnen steeds terecht op het secretariaat op vrijdag tussen 10 en 12 uur of 

op een ander tijdstip na afspraak. 

 

 

Kern Wereld-Delen 

 

Eens per kwartaal worden de coördinatoren van de verschillende deeltakken uitgenodigd 

voor een Kernvergadering. Tijdens deze vergaderingen worden geplande activiteiten 

uitgewerkt en bijgestuurd, nieuwe initiatieven en ideeën worden besproken. 

Het is de bedoeling dat de coördinatoren werk maken van uitwisseling en samenwerking 

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

Kortom, de Kern is een belangrijk overlegorgaan binnen Wereld-Delen.  

 

 

Jaarvergadering voor vrijwilligers 

 

Op woensdag 11 januari 2012 vond de jaarvergadering voor vrijwilligers plaats. Zij stond 

inhoudelijk (als vorming) grotendeels in het teken van de armoedeproblematiek waarin 

onze werking een opdracht heeft te vervullen. Naar goede gewoonte kwamen alle 

geledingen aan bod en werd teruggeblikt op de voorbije periode. Uiteraard blijft de 

jaarvergadering voor vrijwilligers een echt ontmoetingsmoment waarop vrijwilligers uit 

verschillende geledingen elkaar beter kunnen leren kennen en over elkanders werking 

inzicht kunnen verwerven. Dit jaar werden Tini De Roover en de hele ploeg van het 

Magazijn extra in de bloemetjes gezet voor hun niet aflatende inzet. 
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Vorming 

 

Onze vereniging organiseert vorming die specifiek gericht is op vrijwilligers uit de 

verschillende deelwerkingen. Het zijn gelegenheden om bij te leren door intervisie of 

sprekers. Vaak gaan groepsvormende elementen samen met vorming. Deze 

samenkomsten dient men te onderscheiden van de praktische werkbesprekingen, die 

vooral in de materiële hulpverlening plaatsvinden. 

 

Naast de eigen afzonderlijke vormingssessies van de taalwerking en het Magazijn 

organiseerden we twee algemene vormingssamenkomsten die tegelijk open stonden voor 

extern geïnteresseerden. De jaarvergadering zorgde ook weer voor een sterk vormend 

element. 

 

Op dinsdag 6 maart 2012 werden alle vrijwilligers uitgenodigd om deel te nemen aan een 

algemene vorming. Hiertoe werd Raf Janssen, vrijgestelde van Welzijnsschakels regio 

Antwerpen uitgenodigd om de kijk van Welzijnsschakels rond armoede en hun werkwijze 

toe te lichten. Met de dvd “Kansen in de kijker” kwamen heel wat pijnpunten van onze 

hedendaagse samenleving aan bod. 

 

Op donderdag 22 november 2012 vond een tweede vormingsavond plaats met als thema 

“Armoede en de gevolgen ervan voor mensen in armoede”. Na het bekijken van de video 

“Armoede verjaart niet” van Welzijnszorg, volgde de beklijvende getuigenis van iemand 

met een laag inkomen, die actief is in een ontmoetingsgroep van mensen in armoede. 

 

Binnen de taalwerking worden vrijwilligers ook aangemoedigd om elders lezingen of 

vormingssessies bij te wonen en om voor advies en vorming langs te gaan in DocAtlas 

(Het Provinciaal Documentatiecentrum) in Antwerpen, wat door een aantal onder hen vrij 

systematisch gebeurt.  

 

 

Werving van vrijwilligers 

 

Voor de werving van vrijwilligers wordt veel mond aan mondreclame gemaakt. Nogal wat 

vrijwilligers doet dit spontaan in hun eigen familie en kennissenkring. We plaatsen 

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

en affiches. We plaatsen oproepen op verschillende internetsites en zorgen voor 

promotiestands waar die mogelijkheid zich voordoet. Scholen en officiële instanties uit de 

omliggende gemeenten krijgen jaarlijks een schrijven om samen met Wereld-Delen op 

zoek te gaan naar vrijwilligers voor de taalwerking. 

 

Opvallend dit jaar is de grote opkomst van nieuwe taalvrijwilligers die reageerden op 

oproepen op vrijwilligerssites op het web of die een bezoek brachten aan onze website. 

 

 

Levend vrijwilligerswerk 

 

Er wordt in de verschillende werkingen door de vrijwilligers aandacht besteed aan het 

welbevinden en een goede werksfeer. Het kan niet ontkend worden dat veel vrijwilligers 

tevredenheid en extra energie halen uit het vrijwilligerswerk op zich. Vooral dan als men 

het naar eigen maat en inzicht kan doen samen met anderen in een deugddoend klimaat. 

 

Samenkomsten zoals de jaarvergadering (met af en toe een verrassing) en de jaarlijkse 

barbecue zijn eveneens momenten die tot aangename ontmoetingen leiden. En een 

aanmoediging kan wonderen doen. 
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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.  

 

Onze werking is aangesloten bij Welzijnsschakels vzw, een netwerk waar groepen die 

rond  armoede werken, ervaringen kunnen delen. Onze vereniging neemt deel aan de 

activiteiten van de Kontaktgroep, waar zij zich vooral gestimuleerd voelen voor de 

werking De Container.  

 
Recht en Welzijn vzw is raadgevend lid in het bestuur 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 aangesloten bij van het VSVW (Vlaamse Steunpunt Vrijwilligerswerk) dat 

ondersteunende informatie aanbiedt voor het vrijwilligersleven, en kansen geeft tot 

netwerking en versterking 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 bestaan goede 

contacten rond het Magazijn en aansluitende werkzaamheden. Rond een gezamenlijke 

aanpak voor mensen in armoede kwam het alsnog niet tot echt overleg. 

 

Nog steeds nam één van onze vrijwilligers in 2012 actief deel aan Den Babbelier, een 

conversatieproject voor anderstaligen te Lier, dat we destijds mee opstartten.  

 

Recht & Welzijn neemt deel aan de Stuurgroep Taal en Inburgering van stad Lier waarin 

het project Samen inburgeren wordt opgevolgd en taalwerkingen zich op elkaar kunnen 

afstemmen. 

 

RoZijn is een jonge groep van mensen met een laag inkomen in Lier, waarmee we 

ervaringen uitwisselen en die wil participeren in een centraal aanspreekpunt in Lier. Ook 

bij ons activiteitenaanbod voor kansarmen kan deze groep een partner worden. 

 

’t Vlammetje is een Welzijnsschakel uit Kessel (met een werking in Nijlen, Berlaar en 

Lier) die goede banden onderhoudt met ons Magazijn. Hun verhalen brengen onze 

vrijwilligers meer inzichten bij over een werking met mensen met kansarmoede. Zij 

stappen mee in ons vrijetijdsaanbod als partner. 
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6. INFORMATIE, PROMOTIE EN ANDERE 

 

 

Nieuwsbrief en Berichten 

 

Vier keer per jaar wordt de nieuwsbrief “Schakelen” verzonden aan een breed publiek: 

zowel naar de vrijwilligers en abonnees, als naar schenkers en geïnteresseerden. Het is 

de bedoeling om de werking van de vereniging voor te stellen aan iedereen die interesse 

heeft. Liefst hadden we meer betalende abonnees voor deze nieuwsbrief gehaald. 

 

Naast de Nieuwsbrief wordt ook “Berichten” op meer onregelmatige manier verspreid via 

e-mail. Voor een belangrijk deel zorgen de Berichten voor informatieverspreiding over 

onze internationale projectwerking.  

Zij kunnen ook zorgen voor interne info enkel bestemd voor de eigen vrijwilligers. 

 

De infofolders van de Sociale Winkel, De Loods en de Taalwerking werden vernieuwd. 

Sociale Winkel en De Loods worden recent ook verenigd in een gezamenlijke infofolder 

over materiële hulpverlening. Zij zullen in de toekomst steeds samen worden voorgesteld 

zodat verwijzers de beste keuze kunnen maken voor hun cliënten. 

 

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

Aan huis werden foldertjes bedeeld voor de kerstwerking en Broederlijk Delen. 

 

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

Zo werd steevast de Uitdatabank gebruikt en digitale media. Ondanks dat bereikten 

slechts een paar berichten de kranten. 

 

Affiches worden verspreid voor de taaloproepen, kerstactiviteit en barbecue… 

 

 

Fondsenwerving 

 

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

naar verschillende doelgroepen in Ranst en omgeving. De respons hierop blijft erg laag. 

Daarnaast zijn er de rommelmarkten van het Magazijn en de Zomerse BBQ, waar de 

inzet van vrijwilligers en sponsors elk jaar opnieuw zorgen voor de nodige zuurstof voor 

onze financiën. 

 

Tenslotte zijn we onze sponsors en subsidiërende instanties dankbaar: Broechemse 

Verhuurcentrale, WH Products, Slagerij Nijsmans, Mechelse Groenten- en Fruitveiling, 

Brouwerij Westmalle, Cockaert Copy Service Lier, familie Luyten, Vrije Basisschool De 

Springplank Broechem, Fordgarage Deprince te Lier…. 

Financiële en/of praktische hulp kwam er van het gemeentebestuur, politie en OCMW 

Ranst, de parochiegemeenschap van Broechem, de stad Lier, de Vlaamse ministeries, 

Welzijnszorg vzw. De Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking Ranst 

(GROS) gaf gemeentelijke subsidies voor onze internationale werking. 
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7. ORGANISATIE 

 

 

Binnen de werking werden in 2012 kleine stappen gezet die naar een andere 

overlegstructuur kunnen leiden.  

Behalve de hierboven vermelde reorganisaties binnen de Taalwerking en het Magazijn 

waren er in 2012 nog geen concrete wijzigingen binnen de organisatie. In 2013 wordt de 

vernieuwde inspraakstructuur gepland. 

 

Er zijn geen wijzigingen in de Algemene vergadering en de Raad van Bestuur ziet er nog 

steeds 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 Nieuwe Wereld is gevestigd in Lier, Zagerijstraat 19 B1, en gesprekken lopen om te 

Lier een contactpunt voor heel de werking in de stad tot stand te brengen. 

 

De website is nog steeds te bereiken op www.wereld-delen.be. 
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Deel II.  FINANCIEEL OVERZICHT 
 

 

 

1. Een algemene benadering 

 

Voor 2012 hadden we grote uitgaven verwacht. En die zijn er ook gekomen, wat de 

aankoop van de bestelauto betreft: een hele investering. Maar in de plaats van een 

nieuwe bestelauto die we deels via subsidies hoopten te kunnen verwerven werd het een 

occasie bestelauto tegen een gunstprijs, maar zonder subsidies. Uiteindelijk werd een 

opleg sowieso verwacht.  

De geplande uitgaven voor de elektriciteitsvoorziening in het Magazijn werden naar 2013 

verschoven omdat er meer dan genoeg werk was voor de vrijwilligers en deze 

werkzaamheden best konden wachten. 

 

Voor de gehele werking zelf waren er geen onverwachte verliezen, eerder onverwachte 

extra inkomsten, helemaal het gevolg van het harde werk van vrijwilligers. 

 

Goede redenen dus om tevreden te zijn. Een gedegen financieel beleid. Misschien wordt 

wat volgt dan ook redelijk saai voor een lezer, want we kunnen enkel uitpakken met 

objectieve en eerder onopvallende cijfers die een stabiele werking verraden. 

 

Eén echte uitvaller: de inkomsten en uitgaven van internationale werking, die te lijden 

heeft onder de crisismentaliteit in onze maatschappij. 

 

 

2. Enkele elementen in de kijker 

 

Globale uitgaven:  

 

De grote daling van de werkingskosten is hoofdzakelijk een gevolg van de beëindiging 

van de subsidies voor het project Vertel- en Speelgoedtassen (VST).  In 2012 werd 

hiervoor het eindverslag afgewerkt. 

Er waren geen forfaitaire vrijwilligersvergoedingen in 2012 noch mensen in 

dienstverband, zodat de post bezoldigingen gelijk was aan nul.  

Bij de diensten en diverse goederen valt de verdubbeling op t.o.v. 2011. De belangrijkste 

uitgave is de aankoop van een tweedehands bestelauto voor het Magazijn, een 

investering voor hopelijk lange jaren.  

De daling van de andere kosten is te wijten aan de lagere ontvangsten voor de 

internationale projecten waardoor er minder giften konden doorgestort worden. 

 

Globale inkomsten: 

 

Bij de inkomsten zien we eveneens een drastische daling van de subsidies doordat ons 

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

andere projecten met toelagen werden gestart.  

Daarnaast werden de subsidies vanwege de GROS (Gemeentelijke raad voor 

ontwikkelingssamenwerking) te Ranst meer dan gehalveerd t.o.v. 2011 als gevolg van 

onze keuze onze internationale werking in 2012 te beperken tot sensibilisering.  

 

De economische crisis manifesteert zich ook in de giften die we 2012 mochten 

ontvangen. Vooral onze internationale projecten hebben hieronder te lijden gehad.  

 

De opbrengst van onze activiteiten is gestegen dankzij de vrijwilligers van ons Magazijn. 

Hun enthousiasme heeft geleid tot fantastische inkomsten tijdens de rommelmarkten. De 
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groei van de inkomsten in de Sociale Winkel was verwacht als gevolg van de aangroei 

van cliënteel. Ook de recuperatie van oud ijzer en papier heeft heel wat opgebracht in 

2012.  

 

De andere inkomsten kenden een lichte daling t.o.v. 2011. 

 

 

3. Financieel verslag 

 

  INKOMSTEN         

        A. LIDGELDEN 

  

€ 0,00  € 0,00  

        

        B. SCHENKINGEN 

  

€ 0,00  € 0,00  

        

        C. SUBSIDIES 

   
€ 6.100,00  

        1. Wereld-Delen, Werkingssubsidie gemeente Ranst € 3.000,00  
   2. Taalwerking, Werkingssubsidie stad Lier € 1.100,00  
   3. WD Solidair, Subsidie voedselhulp gemeente Ranst € 500,00  
   4. WD Internationaal, Projectsubsidie GROS Ranst € 1.500,00  
   

        

        D. WERKING   
   

€ 24.723,19  

        1. Algemene Werking 

  

€ 4.604,69  
 

 
1.1. WD Algemeen 

 
€ 4.343,14  

  

 
1.2. Andere (vzw) 

 
€ 129,00  

  2. Begeleidingswerk 

  

€ 1.053,82  

 

 
2.1. De Nieuwe Wereld 

    

 
2.2. Het NET 

    

 
2.3. De Container 

    3. Taalwerking 

  

€ 1.083,96  

 4. Solidariteitswerking 

  

€ 17.744,41  

 

 
4.1. Magazijn 

 
€ 4.466,29  

  

   
(Giften en recyclage...) 

    

 
4.2. De Loods 

 
€ 7.462,09  

  

   
(Giften, rommelmarkt…) 

    

 
4.3. Sociale Winkel 

 
€ 2.263,21  

  

   
(Giften, bijdragen…) 

    

 
4.4. WD Solidair 

 
€ 50,00  

  

   
(Giften, voedselhulp, terugbetalingen) 

    

 
4.5. WD Internationaal 

 
€ 3.502,82  

  

  
4.5.1. Giften 

    

   
- Broederlijk Delen (Broechem) 

    

   
- Centres Mpandilu (Congo) 

    

   
- Centres Mpandilu (Leerkansenproject) 

   

   
- Chico Latino 

    

   
- Caraes 

    

   
- Kerstproject 

    

  
4.5.2. Activiteiten 

    

   
- Broederlijk Delen (Solidariteitsmaaltijd) 
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- Kerstmarkt 

    

   
- Kerstproject 

    

   

- Centres Mpandilu (P. Douwen) 

    

  
4.5.3. Andere 

    

   
- Correctie overdracht Centres Mpandilu 

    5. Project Vertel- en Speeltassen 

  

€ 40,00  

 6. Steunfonds Xavier Verhaegen 

  

€ 328,86  

           TOTAAL   € 30.823,19  

 

  UITGAVEN           

        A.  GOEDEREN EN DIENSTEN 

   

€ 4.725,80  

        1. Algemene Werking 

 

€ 1.353,81  
  

  
Barbecue, secretariaat,  e.a. 

    2. Begeleidingswerk 

 

€ 8,00  

  3. Taalwerking 

  

€ 0,00  

  4. Solidariteitswerking 

 

€ 846,49  
  

 
4.1. Magazijn € 76,12  

   

 
4.2. De Loods € 54,54  

   

 
4.3. WD Solidair € 0,00  

   

 
4.4. WD Internationaal € 715,83  

   5. Project Vertel- en Speeltassen 

 

€ 2.517,50  

  6. Steunfonds Xavier Verhaegen 

 

€ 0,00  

  

        B. BEZOLDIGINGEN 

   

€ 0,00  

        

        C. DIENSTEN EN DIVERSE GOEDEREN 

   

€ 27.129,78  

        1. Administratief 

  
€ 3.324,43  

 

 
1.1. Algemene Werking 

 

€ 2.225,88  
  

  
1.1.1. WD Algemeen € 367,67  

   

  
1.1.2. Secretariaat € 1.858,21  

   

 
1.2. Begeleidingswerk 

 

€ 0,00  

  

 
1.3. Taalwerking 

 

€ 55,00  

  

 
1.4. Solidariteitswerking 

 

€ 971,92  

  

  
1.4.1. Magazijn € 866,71  

   

  
1.4.2. De Loods € 0,00  

   

  
1.4.3. De Sociale Winkel € 105,21  

   

  
1.4.4. WD Solidair € 0,00  

   

  
1.4.5. WD Internationaal € 0,00  

   

  
1.5. Steunfonds Xavier Verhaegen 

 

€ 71,63  

  
2. 

Vorming en animatie (ondersteuning 
vrijwilligers) 

  

€ 1.462,89 

 3. Diverse diensten 

  

€ 2.306,11  

 

 
3.1. Verzekeringen € 2.022,35  

   

 
3.2. Verkeersbelasting & Keuring Bestelauto € 283,76  

   4. Vervoer en energie 

  

€ 4.911,35  

 

 
4.1. Vervoer € 3.280,88  

   

 
4.2. Energieverbruik € 1.630,47  

   5. Uitzonderlijke uitgaven en investeringen 

  

€ 15.125,00  

 

  
Bestelwagen aankoop € 15.125,00  
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D. ANDERE DIENSTEN 

   

€ 14.423,97  

        1. Algemene Werking € 29,65  € 29,65  

  2. Begeleidingswerk € 0,00  € 310,92  

  3. Taalwerking 

 
€ 0,00  € 0,00  

  4. Solidariteitswerking 

    

 
4.1. Magazijn € 0,00  € 9.149,08  

  

 
4.2. WD Solidariteit: steunuitgaven € 260,00  

   

 
4.3. WD Internationaal: projectsteun € 8.889,08  

   5. Steunfonds Xavier Verhaegen € 4.934,32  € 4.934,32  
          TOTAAL     € 46.279,55  

 

 

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. 
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BESLUITEN 
 

 

 

Zoals we in de inleiding al aankondigden: het voornaamste kenmerk van onze werking in 

2012 is de enorme werkkracht van de vrijwilligers en de hoeveelheid werk die daardoor 

werd gepresteerd.  

Maar misschien kan 2012 ook een jaar van hernieuwde groei genoemd worden. Enerzijds 

was het wel een soort een crisisjaar: moeilijke omstandigheden om in te werken en 

onduidelijkheden waren vaak troef. Maar anderzijds was er op veel gebieden een 

numerieke groei (vrijwilligersaantallen, activiteiten, omvang van onze hulp…), en kwam 

er een veel grotere activiteit tot stand. We hopen dat de vooruitzichten voor 2013 die in 

diezelfde lijn liggen, waarheid zullen worden. 

 

Opvallend voor 2012 is de plotse heropleving van de taalwerking, die een sterke groei 

kende van het aantal locaties én vrijwilligers. Het aantal aanvragen voor taalhulp steeg 

enorm en we konden aan de meeste binnen een redelijke termijn een oplossing bieden.  

Ook het Magazijn kon nieuwe vrijwilligers begroeten. En ze zijn meer dan welkom. In het 

Magazijn was het alle hens aan dek, eerst voor een aantal grote opdrachten waarbij er 

recyclage aan te pas kwam, wat op zijn beurt gunstig was voor de inkomsten. Maar er 

was ook de verhuis van de meubelenhangar van de gemeentelijke magazijnen naar het 

verruimde “moedermagazijn” dat vanaf nu bij het OCMW van Ranst wordt gehuurd. 

 

Er kwam een vervanging van de bestelauto voor het Magazijn, maar er blijven nog grote 

uitrustingskosten in de hangars: veiligheid, elektriciteit, sanitair. Het budget om deze 

werken uit te voeren is aanwezig. Maar enkele activiteiten daarbij kunnen enkel 

uitgevoerd worden als de gemeente Ranst gunstige beslissingen neemt. 

 

De werking in Lier is weer verruimd en er wordt hardop gedacht aan het coördineren van 

deze werking op Liers grondgebied. Daarvoor zijn gesprekken met Prisma vzw gestart en 

wordt gezocht naar een lokale coördinator die Lier zeer goed kent. 

 

Het ontmoetingsproject De Container is klaar voor een concrete start. Voorbereidende 

stappen en eerste initiatieven werden genomen. De behoefte aan samenwerking met 

OCMW en diverse groeperingen wordt hierbij steeds sterker aangevoeld. Concrete 

stappen worden nu gezet en het project is niet meer tegen te houden. 

 

Het element “vorming” kreeg dit jaar een belangrijker aandeel en werd goed onthaald. 

Hiermee wordt verder gewerkt.  

 

Financieel blijven we gezond en werden we nog wat versterkt. 

 

Voor 2013 zijn de verwachtingen hoopvol: we zie uit naar het overleg met overheden en 

organisaties in Ranst en Lier. De taalwerking kan hopelijk blijven draaien zoals ze 

evolueerde. En de plannen voor een nieuwe overlegstructuur en voor de uitbouw van de 

ontmoetingsgroep voor kansarmen zullen uitgevoerd worden. 

 

Misschien wordt 2013 het jaar van de resultaten na de vooropbouw die in 2011 en vooral 

in 2012 op allerlei gebieden heeft plaatsgevonden… 


