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Voorwoord

Voor u ligt een papieren weergave van het werk van 60 à 70 vrijwilligers tijdens het jaar
2009. Een papieren jaarverslag, want wat dit aan energie en engagement betekende
kunnen wij moeilijk op papier weergeven. Wij zijn dan ook iedereen dankbaar die dit
werk heeft waar gemaakt en iedereen die ons werk met woord en daad heeft gesteund.

Door een steeds toenemende schaalvergroting drongen zich organisatorische
aanpassingen op. Enkele resultaten uit het vernieuwde beleid werden al zichtbaar in
2009. Er werd o.a. hard gewerkt aan het secretariaat en de ondersteuning van de
vrijwilligers. Deze drie versterkte pijlers: het bestuur, de administratie en de vrijwilligers
vormen de fundamenten van onze organisatie.

2009 was het jaar dat we in Lier het project Contact Sleutels afsloten. We mogen met
fierheid vertellen dat we de aandacht voor kansarmoede binnen het onderwijs in Lier
verscherpt op de kaart hebben aangeduid. Mogen we echter de sleutels uit het contact
trekken? Zijn hier geen nieuwe uitdagingen voor ons? Onderwijs is de beste hefboom
voor de toekomst van kansarme mensen.

De schakel tussen kansarmoede en maatschappelijke integratie is het arbeidscircuit. De
economische crisis toonde duidelijk aan hoe zwak onze doelgroepen op de arbeidsmarkt
zijn. Wij zien er de gevolgen van.
Wanneer we hiertussen een brug kunnen slaan, is onze hulpverlening compleet. Ons
project zou van begeleiding over opleiding tot activering behandelen.

Kunnen wij groeien van een hulpverleningsproject tot een organisatie die de volledige
cyclus tot integratie kan dragen?

Dirk Verwerft, voorzitter

Beschouwingen

Alweer een jaar toegevoegd aan de geschiedenis van Wereld-Delen en de vzw Recht en
Welzijn. En toch heb ik het gevoel dat dit een enorm actief, druk en boeiend jaar was.
Binnen begeleidingswerk en De Loods bereikten we een 25-tal ‘vaste’ gezinnen / 45
kansarme personen, naast het onthaalwerk voor asielzoekers te Lier. Tel daarbij de
omvangrijke hoeveelheid zorguren voor kinderen in scholen en volwassenen in onze
taalwerking en de personen die ons door derden werden toevertrouwd.

Een actief jaar was het op alle fronten met stevige toekomstplannen. Nooit eerder werd
op deze manier bestuurd. Tegelijk werden geen inspanningen geschuwd om het
vrijwilligerswerk zo vlot mogelijk te laten verlopen. Op papier hebben we iets minder
vrijwilligers, maar in de praktijk zijn de 60 à 70 vrijwilligers ook allemaal écht actief
gedurende de verschillende periodes in het jaar.

Druk was het ook: de start van een secretariaat, van een tweede spoor NT2 voor
volwassenen, de afhandeling van goed gedocumenteerde subsidiedossiers, … zorgden
voor gezonde drukte. Minder leuk is het wegvallen van een taalcoördinator, wat de
werking zeer belast. Hoe dan ook, de ploeg taalwerkers, voor de helft versterkt met
nieuwe krachten, is zeer gemotiveerd, tot grote tevredenheid van scholen en aanvragers.
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Jammer dat de stad Lier lijkt terug te komen op haar belofte om de kosten van de
taalwerking in Lier te blijven dragen. Het gevolg kan zijn dat deze kosten rechtstreeks
door de scholen zullen vergoed moeten worden. Gelukkig dat het secretariaat er is in al
die drukte. Zo lijkt mijn papierberg nu tot een heuvel geslonken. En anderzijds heeft
Wereld-Delen nu ook een thuis, waar veel vrijwilligers hun weg naartoe vonden.

Boeiend was de werking uiteraard ook: denken we maar aan de geslaagde initiatieven,
de vernieuwingen, de positieve eindevaluatie van het project Taal en participatie in het
onderwijs in Lier, de resultaten die dit opleverde naar de toekomst toe, de sterke
samenwerking die verder gezet wordt in het project Vertel- en speelgoedtassen, de
werkmiddelen voor de taalwerking waarvan geleidelijk meer gebruik werd gemaakt. Ook
boeiend doch verrassend zijn de wendingen in het begeleidings- en ontmoetingswerk: in
Lier groeit het onthaal van asielzoekers, in Broechem kwamen naar het jaareinde minder
hulpvragers opdagen, behalve personen die informatie vroegen rond de op gang zijnde
regularisatie. Andere geregulariseerde hulpvragers kunnen nu aan een nieuw leven
beginnen. Tijdens de kerstperiode van 2009 waarin de voorbije jaren de vraag naar
voedselhulp toenam, was er dit jaar een terugval: allicht een goed teken.

2009 was ook een jaar waarin we onze vorming en overleg tussen vrijwilligers weer sterk
aanmoedigden. Dat waren we wat uit het oog verloren. Het gevolg was zichtbaar op de
jaarvergadering begin 2010, waar ondanks zeer gladde sneeuwwegen er opvallend meer
aanwezigen waren. Dat zegt allicht ook iets over de sfeer in heel de werking.
Daarop kunnen wij maar één ding doen: opnieuw een warm dankjewel uitspreken aan
elke vrijwilliger in elke werking, en voor elke sympathisant die de vereniging een warm
hart toedraagt, haar met aanmoedigingen of financieel steunt. Ook dank aan de sponsors
die in het voorbije jaar in aantal zijn toegenomen. Dankjewel! Laten we duimen dat we
het huidige jaar weer als een hartelijk jaar kunnen afsluiten.

Chris Nollet, secretaris - coördinator

Algemene werking

Globale uitgaven:
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We constateren een forse stijging van de werkingsuitgaven. De ingebruikname van het
secretariaat en de materialenbank, de aanschaffing van een bestelauto voor De Loods en
de aankoop van boeken voor de taalwerking zijn hier debet aan. Bij de uitgaven voor de
Vertel- en Speeltassen evenals de bezoldigingen voor het project Taal en Participatie in
het Onderwijs (loon CS) dient vermeld te worden dat deze uitgaven gedekt werden door
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subsidies. Doordat we in 2009 beduidend minder administratieve kosten hadden voor
rekening van Contact Sleutels zijn de totale administratieve kosten lager in vergelijking
met 2008. De daling van de overige kosten is te verklaren door het feit dat we ongeveer
50% minder steunuitgaven hebben genoteerd, een gevolg van verminderde
begeleidingsactiviteit.

Globale inkomsten:
In 2009 kregen we meer subsidies dan in 2008, i.c. voor de Vertel- en Speeltassen, ons
project dat zijn eerste jaar achter de rug heeft. Anderzijds dient opgemerkt te worden
dat we verleden jaar de subsidies voor het project Taal en Participatie in het Onderwijs
opgebruikten. Ook het GROS kende ons vorig jaar een groter aandeel toe voor de
internationale werking. Dankzij de cheque die we van Lief Lier mochten ontvangen en de
bijdrage van Welzijnszorg zagen we onze giften verdubbeld t.o.v. 2008. De andere
inkomsten zijn nagenoeg gelijk gebleven.
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Bij de presentatie van de gedetailleerde uitgaven en inkomsten per kostenplaats hebben
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we de projecten Taal en Participatie in het Onderwijs en de Vertel- en Speeltassen buiten
beschouwing gelaten. Zoals reeds vermeld werden die uitgaven nagenoeg volledig
afgedekt door de subsidies.
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Organisatiestructuur

Na de afronding van ons project Taal en Participatie in het Onderwijs op 30 november
2009 hebben we het organigram van onze organisatie aangepast:

We zijn weer een “volbloed vrijwilligerswerking” met een kern van vrijwilligers.
Daarboven situeert zich een secretariaat met verschillende opdrachten, een dagelijks
bestuur en de algemene vergadering. Chris Nollet neemt nog steeds de hele coördinatie
op zich. Het zou mooi zijn mochten we vóór het einde van 2010 iemand gevonden
hebben die dit werk van hem zou kunnen overnemen of tenminste toch wat lichter zou
kunnen maken. Een coördinator voor de taalwerking en één voor de internationale
werking zou ook al veel deugd doen.
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Leeftijdscategorieën

In de volgende grafiek stellen we vast dat de gemiddelde leeftijd van de vrijwilligers ligt
op 60 jaar. Heeft de jongere generatie geen tijd of voelen ze zich niet aangesproken door
onze organisatie? Moeten wij iets doen aan onze naambekendheid?
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Web

In 2010 wordt onze website herbekeken. Doel is op een gebruiksvriendelijke en
overzichtelijke manier informatie beschikbaar te stellen. De eerste pagina zou een
duidelijk beeld moeten geven van wie we zijn en waarvoor we gaan en staan. Actuele
berichten spelen hierbij een belangrijke rol. (Kandidaat) vrijwilligers zouden op een snelle
manier een antwoord moeten kunnen vinden op hun vragen en indien nodig ook hun
vragen online kunnen stellen. Ook de beeldvorming kan allicht wat “flitser”.

Sponsors

In 2009 hebben we de vriendengroepering Katimavic als nieuwe sponsor mogen
verwelkomen. Ook Lief Lier verraste ons met een mooie cheque van € 2.500.
Voor ons kerststallenproject mogen we nog steeds rekenen op de hulp van de
Broechemse Verhuurcentrale, KBC Verzekeringen, Slagerij Nijsmans en Frituur Jos en
Annemie. Ook bij de familie Luyten vonden we weer “onderdak”.
Het hele jaar door staan Cockaert Copy Service en WH Products klaar om ons te steunen.
Verder dienen we uiteraard te vermelden dat Wereld-Delen niet kan overleven zonder
subsidies. De financiële hulp van de gemeente Ranst, de stad Lier, het Vlaamse
ministerie van bestuurszaken, wonen, stedenbeleid en inburgering, het Vlaams ministerie
voor welzijn en de bijdrage van Welzijnszorg zijn onmisbaar voor onze vereniging. De
Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking in Ranst (GROS) zorgde dan weer
voor de ondersteuning van onze internationale projecten.
We zijn al deze mensen en instanties heel erg dankbaar voor hun steun!

Daarnaast mogen we ook de attenties voor onze vrijwilligers en cliënten niet vergeten.
Zo bood CERA ons vrijkaartjes voor De Efteling aan en konden we genieten van het
sfeervolle kerstconcert in de St. Pauluskerk van Antwerpen dankzij de Rotary van
Antwerpen-Oost. Beide initiatieven werden door onze mensen erg op prijs gesteld!



Jaarverslag 2009 7 / 12

Momenteel kunnen vrijwilligers een koperskaart bij de Makro aanvragen via Wereld-
Delen. Misschien kunnen we de Makro in de toekomst aanschrijven als sponsor?

Onze oproep aan een aantal verenigingen van Groot Ranst om een bijdrage te leveren
voor onze voedselhulp bleef nagenoeg onbeantwoord. Bij KWB konden we wel ons
verhaal kwijt.

Plannen voor 2010: een vrijwilliger vinden die onze bestaande relaties behartigt en
nieuwe sponsors kan aantrekken.

Barbecue

De 11de editie van onze jaarlijkse barbecue vond plaats op zaterdag 22 augustus in het
Franciscusheem van Broechem. Dankzij het fantastische zomerweer kon iedereen tot laat
in de avond genieten van al het lekkers en vooral van elkaars gezelschap. Met een netto
opbrengst van iets meer dan 2.000 euro was deze barbecue ook financieel een
meevaller.

Secretariaat

In juni 2009 zijn we definitief gestart in het voormalige klooster aan de Kapelstraat waar
we konden beschikken over twee ruimten. De grootste kamer is multifunctioneel: er
wordt vergaderd, lesgegeven, afspraken geregeld met nieuwe vrijwilligers, kortom we
kunnen ons niet meer indenken dat we het zonder die faciliteit zouden moeten stellen. In
de tweede kamer zijn het secretariaat en de materialenbank ondergebracht. Op maandag
en vrijdag “zetelt” onze administratieve kracht hier. We spreken hier terecht van
“zetelen” want achter het indrukwekkend bureau staat een al even imposante
bureaustoel… Op die dagen (permanentie tussen 10 en 12u) kunnen ook alle vrijwilligers
terecht voor inlichtingen, lesmateriaal of een babbeltje.

Het lesmateriaal werd allemaal geïnventariseerd en gecodeerd. Er zijn uitleenformulieren
ontwikkeld waarop elk uitgeleend boek genoteerd wordt, zodat de inventaris up-to-date
blijft.

Project Ondersteuning Vrijwilligers

De Jaarvergadering of kaas- en wijnavond ging door op 14 januari. Zoals elk jaar kregen
de vrijwilligers de kans om elkaar (beter) te leren kennen, suggesties naar voren te
brengen, vragen te stellen en ideeën uit te wisselen.

Uiteraard kon iedereen genieten van een ruim assortiment kazen en een aantal flessen
wijn en frisdrank, dankzij de goede zorgen van de mensen van De Loods.

In het afgelopen jaar hebben we twee vormingsdagen voor de vrijwilligers georganiseerd.
Op 13 juni kregen de medewerkers van De Loods een specifieke vorming. Tijdens deze
sessie werd een lijst met 10 belangrijke regels opgesteld, een houvast voor elke
vrijwilliger. Een algemene vorming voor alle vrijwilligers volgde op 18 juni. De opkomst
hiervoor was mager, maar de inhoud van deze vorming was boeiend en confronterend.
Besluit: openheid en inlevingsvermogen zijn middelen om verdraagzaamheid en begrip te
creëren tussen “wij” en “de andere”. Daarnaast kregen de vrijwilligers tevens de kans om
in te schrijven voor cursussen georganiseerd door Welzijnszorg.
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Met het budget van Welzijnszorg willen we – zoals de steun bedoeld is - ook in 2010 deze
twee punten gestalte geven: het bewerkstelligen van een grotere samenhang tussen de
vrijwilligers en het organiseren van een algemene vormingsdag.

Begeleidings- en ontmoetingswerk

Het NET

Vorig jaar ontvingen we voor de werking van Het NET 701 euro (giften en tussenkomsten
in huur en opleidingsuitgaven). Dit bedrag was broodnodig. Huur, gerechtskosten,
vertaalkosten, enz. kunnen we anders onmogelijk betalen. Bij WD Solidair kan u lezen
hoe deze werking verliep. Wekelijks komen onze mensen naar de vaste afspraakplaats.

De Nieuwe Wereld

Onze vrijwilligers hebben de handen vol aan individuele contacten en ondersteuning,
bezoeken aan diensten en artsen, enz. Af en toe een ontmoeting en ook namen enkele
kansarmen zelf het woord in de hogeschool voor verpleegkunde te Lier.

Op 13 juni organiseerde DNW een uitstap met 30 asielzoekers en mensen zonder
papieren. Het waren niet enkel vaste klanten, maar ook mensen uit de LOI’s, gevolgd
door het OCMW. Op het programma stonden een boottocht te Lier, de beklimming van de
Sint-Gummarustoren en ontmoeting De Kluis waar de pannenkoeken heerlijk smaakten.

Van 15 tot 26 juni liep in zaal Colibrant te Lier ook de tentoonstelling “Tot leven komen”.
De pakkende fotoreeks van Elisabeth Verwaest schetste de gevolgen van de wereldwijde
ongelijkheid, het sociale onrecht en een cultuur van onverantwoord omgaan met de
medemens waardoor vluchtelingen genoodzaakt zijn in de Westerse wereld aan te
kloppen. Op 22 juni was er tevens een wake, jammer genoeg voor een beperkt publiek.
Deze activiteiten zorgden voor een zinvolle invulling van de Vluchtelingendag en kregen
financiële steun van de stad Lier, 418 euro.

Maar ook deze deeltak van Wereld-Delen heeft nood aan extra vrijwilligers. Een paar
vrijwilligers waren tijdelijk “uitgeschakeld” door ziekte, wat maakt dat er op een bepaald
ogenblik slechts 2 vrijwilligers actief waren. Dat was heel krap!

Solidariteitswerking

WD Solidair (individuele materiële hulp)

In 2009 dienden we zo wat de helft minder uit te geven, “slechts” 3.311 euro tegenover
6.221 euro vorig jaar. De mensen die deze hulp nodig hadden kregen hoofdzakelijk steun
voor schooluitgaven, voedselhulp in natura, verzekering en huur, vervoer, noodzakelijke
medicatie en leningen. Reden voor de daling is de algemene regularisatiecampagne. We
weten van enkele gezinnen zeker dat zij een feitelijke regularisatie hebben gekregen.
Van anderen die ‘verdwenen’, vermoeden wij zo iets. Enkele nieuwe hulpvragers kwamen
voornamelijk om administratieve hulp bij hun regularisatievraag, werk of budgetbeheer.
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De Loods

Ook na het vertrek van Wereldmissiehulp kunnen we nog steeds gebruik maken van de
hangars. We hopen dat daar in 2010 geen verandering in komt.

Met de steun van de Ronde Tafel in Lier hebben we een bestelwagen kunnen kopen voor
onze activiteiten van De Loods. Het heeft een poosje geduurd vóór hij helemaal rijklaar
was, maar nadien werd hij volop ingezet voor het vervoer van meubelen, koelkasten,
huisraad, kleding, enz.

De Loods biedt ook vrijwilligersactiviteiten aan sociaal zwakke personen (jongeren en
volwassenen). Sommigen verblijven in tehuizen. Zij overbruggen hiermee een periode tot
re-integratie, of in afwachting tot werk, of ex-daklozen vinden hier weer zelfrespect. Op
die manier krijgen ook zij een zinvolle tijdsbesteding en nieuwe kansen op een toekomst.

Uit bovenstaande bedragen leiden we af dat De Loods een potentieel aan inkomsten
maar ook aan werkzaamheden en zelfs scholingskansen betekent. Vandaar dat we ons in
2010 zullen bezinnen of en hoe we dit potentieel kunnen benutten in het kader van een
socio-economische tewerkstelling.

De rommelmarkten en opendeurdagen die we in 2009 georganiseerd hebben waren goed
voor een totale opbrengst van 2.982 euro. Telkens was het een drukte van jewelste,
maar dankzij het organisatietalent, de alertheid en de inzet van onze vrijwilligers konden
we een mooie omzet noteren. Dit bewijst dat de geruchten die we de laatste maanden
steeds vaker hoorden waarheid worden: de tweedehands winkels worden te duur, ook
voor de “andere” armen. De recuperatie en verkoop van oud ijzer was goed voor 810
euro. Dit is zo’n 275 euro minder dan in 2008, maar toch nog steeds een aardige bron
van inkomsten. In het najaar zijn we ook gestart met een fietsenproject in samenwerking
met het asielcentrum. Daarbij kunnen asielzoekers tegen een symbolische vergoeding in
De Loods een eigen fiets verwerven, waar zij dan ook zelf zorg voor moeten dragen.

In- en uitgaande goederenstroom: in 2009 hebben 119 ontvangsten geteld (141 in
2008), 116 goederen gingen de deur uit of werden bezorgd (119 in 2008). Daarnaast
hebben we ook nog eens 99 keren kleding en huisraad weggegeven (in 2008 was dit 57).
Het weggeven of bezorgen van goederen gebeurt steeds op verwijzing door de sociale
diensten of andere sociale organisaties.

Steunfonds Xavier Verhaegen

In 2009 ontvingen we 421 euro van onze trouwe schenkers. We hebben hiervan 150
euro geschonken voor begeleiding in het orthopedagogische centrum Clara Fey (Brecht)
en 150 euro aan het revalidatiecentrum van Pulderbos voor steun aan twee kinderen die
zij onder hun hoede hebben. Zonder de steun van onze weldoeners van Pulderbos
zouden we ze teleurgesteld hebben.

WD Internationaal

Dankzij de steun van het GROS Ranst en de giften van onze schenkers konden we in
2009 onze internationale projecten blijven steunen.

Chico Latino
Het project Chico Latino werd destijds opgestart naar aanleiding van het vertrek
van Sonja Roskams naar Peru. Sonja is inmiddels met echtgenoot en kind naar
België teruggekeerd. Tijdens de Lichtjestocht heeft ze verteld over haar werk.
Wereld-Delen heeft 1.504 euro kunnen overschrijven in 2009.
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Centres Mpandilu
In juli kregen we een warme brief van zuster Christine Muanji om Wereld-Delen te
bedanken voor de 1.212 euro die ze begin 2009 had ontvangen. Dit geld werd
besteed voor de aankoop van voedsel en medicijnen voor 28 kinderen.
In oktober kregen we via pater Frans Douwen echter een dringende noodoproep
van haar: bij de aanvang van het nieuwe schooljaar bleek het aantal leerlingen
met 30% gestegen te zijn. De dovenschooltjes moesten uitgebreid worden en
zuster Christine was wanhopig op zoek naar schoolgerief, banken, tafels en
stoelen. De opbrengst van de Kerststallentocht zal “broederlijk” verdeeld worden
tussen Chico Latino en Centres Mpandilu.

Broederlijk Delen
Op 22 maart 2009 organiseerde Wereld-Delen de Solidariteitszondag en werd in
het Gildenhuis van Broechem een (H)eerlijke Maaltijd geserveerd. Na aftrek van
de kosten kon 1.089 euro doorgestort worden aan Broederlijk Delen als steun
voor de armste mensen in India.

Caritas Internationaal
De opbrengst van de Kerstmarkt 2008 en een gift waren goed voor 615 euro. Dit
bedrag hebben we integraal doorgestort aan Caritas Internationaal.

Caraes
Ook in 2009 heeft WD Internationaal meegewerkt aan een kerstmarkt in Brecht.
We hebben al eerder ten voordele van projecten van Caraes vzw gewerkt. Caraes
is een ngo die projecten heeft in scholen, geestelijke gezondheidszorg en
gehandicaptenzorg in Azië, Afrika en Zuid-Amerika. Haar volgende actie is ten
voordele van de straatkinderen in Nicaragua. Op vraag van een paar
“zuidreizigers” uit Westmalle en Loenhout heeft Wereld-Delen een stand opgezet
in Brecht. We hebben er warme en koude wafels verkocht, evenals Afrikaanse
voorwerpen. De stand zelf plaatsten wij in januari 2010 ook in Antwerpen.

Plannen
Voor de opvolging van onze internationale projecten zijn we nog steeds op zoek
naar een coördinator.

Taalwerking

Taalactiviteiten

Taalcoördinator Hugo Boen legde einde juni 2009 zijn taak neer. Andere engagementen
maakten het voor hem onmogelijk om nog voldoende tijd vrij te maken voor vzw Recht
en Welzijn. We zijn Hugo heel dankbaar voor zijn jarenlange inzet, maar door zijn vertrek
kwam Wereld-Delen in een moeilijke periode: geen coördinator en een vraag naar
vrijwilligers die steeds groter werd.

Daarom hebben we tijdens de zomermaanden een nieuwe folder van onze taalwerking
verspreid en hebben we een brief geschreven aan de schooldirecties en officiële
instanties om onze dringende oproep te verspreiden via hun eigen kanalen.
Aanvankelijk leek onze aanpak te lukken: nieuwe taalmedewerkers boden zich aan.
Iemand was zelfs bereid de coördinatie op zich te nemen, maar ze moest echter na een
paar maanden afhaken om persoonlijke redenen. Van de nieuwe “oogst” zijn er inmiddels
ook alweer enkele vrijwilligers vertrokken. Kortom: het is en blijft een lastige klus om
vrijwilligers te vinden. En ondertussen zitten we ook nog steeds zonder coördinator!
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Van de stad Lier krijgen we sinds wij in Lier actief zijn, een subsidie voor de Taalwerking.
De laatste jaren werd het oorspronkelijk aanpasbare getal herleid tot 1100 euro per jaar.
Begin 2009 werd duidelijk dat wij met verlies werkten, want met dit bedrag dienen we
ondermeer de (hogere) vervoers- en andere kosten van onze taalwerkers te vergoeden.
Aan de stad Lier hebben we gevraagd om het bedrag voor 2010 aan te passen op basis
van de werkelijke kosten van de taalwerking. Jammer genoeg heeft de stad Lier dit
geweigerd. Zij verbreekt hiermee de afspraken die wij vanaf de start hadden gemaakt.
Vraag is nu: wie zal de kosten van onze vrijwilligers in Lier vergoeden?

Het schooljaar 2009-2010 startte met een vergadering voor alle taalwerkers. Sindsdien
komen de taalwerkers regelmatig samen in het secretariaat om ervaringen en ideeën uit
te wisselen. Horen hoe anderen omgaan met problemen is vaak een betere leerschool
dan boekentheorie.

In oktober hebben we eens een berekening gemaakt van het aantal leerlingenuren dat
onze vrijwilligers op hun actief hebben. Gebaseerd op 130 cursisten waren het er
109.200 voor 840 lesuren dit schooljaar! Een hele prestatie als men weet dat Auxilia
Vlaanderen er “slechts” 42.408 leerlinguren scoort.

Eind 2009 waren er 16 taalwerkers aan de slag op 12 locaties. Daarnaast wordt er ook
nog lesgegeven in de vergaderruimte van het secretariaat. In het totaal geven we les aan
zo’n 180 leerlingen, van kleuters tot volwassenen. Dit is behoorlijk veel, ofschoon we ook
dit schooljaar niet konden voldoen aan de vraag van alle scholen.

Sinds oktober 2009 loopt in Broechem een taalproject voor anderstalige volwassenen.
Na een inlooptijd gaan we midden maart 2010 van start met een werking die zich
toespitst op personen die al een minimumniveau graad 1.1 hebben gehaald en
gemotiveerd zijn om sneller vooruit te gaan. Afhankelijk van de vraag voorzien wij op
korte termijn ook een opsplitsing in twee groepen waardoor het mogelijk is vier halve
dagen per week les te volgen en zo een hoger niveau te bereiken.

Werken met audiomateriaal blijkt heel zinvol te zijn. De cursisten horen zichzelf praten,
kinderen en jongeren vinden het leuk en komen sneller tot spontaan spreken. Via het
Armoedefonds kunnen wij een basisuitrusting audiomateriaal aankopen.

Vertel- en Speeltassen

Het project Vertel- en Speeltassen is inmiddels het tweede jaar begonnen. Van het
Vlaams ministerie voor Welzijn ontvingen we een subsidie van 20.035 euro. Hierdoor
konden we het VST project in bijna alle Lierse scholen verderzetten. Boeken, speelgoed
om thuis mee te werken en ander lesmateriaal konden we met dit bedrag financieren. De
Vertel- en Speeltassen zijn een uitstekend middel om kinderen uit kansarme kringen
extra kansen te bieden m.b.t. taal en algemene ontwikkeling. Doordat de kinderen de
tassen mee naar huis mogen nemen worden ook de ouders erbij betrokken, waardoor zij
mee participeren aan het schoolleven. Naast kleuters slaan we dit jaar ook de brug naar
het eerste leerjaar en willen we het onthaal van ouders op school aanmoedigen.

Volgend schooljaar willen we werk maken van de opvolging van gezinnen die bijzondere
begeleiding nodig hebben.
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Contact Sleutels (Project Taal en Participatie in het Onderwijs)

Op 30 november werd het project Taal en Participatie in het Onderwijs (managers van
diversiteit, Vlaamse overheid) in Lier beëindigd. Drie jaar lang heeft Leen Meyer, onze
schoolopbouwwerkster, de kar van Contact Sleutels getrokken.

Het heeft heel wat voeten in de aarde gekost, maar de resultaten mogen er zijn. De
meeste scholen gebruiken haar pictogrammen in de communicatie met ouders. Het
project Vertel- en Speeltassen werd enthousiast onthaald in op één na alle Lierse
scholen. Den Babbelier heeft Leen mee op de sporen gezet bij VormingPlus. Open School
zit te wachten tot scholen het initiatief nemen voor de moedertaalles.

Wij danken Leen van harte voor haar fantastische inzet en vinden het jammer dat die
drie jaar zo snel voorbij gevlogen zijn!

Besluit

Met dit jaarverslag hebben we geprobeerd om u op een overzichtelijke en transparante
manier op de hoogte te brengen van de gang en wandel van onze vereniging. Voor
sommige onder u is het misschien een saaie of taaie brok lectuur, maar wees gerust:
onze vereniging gonst van bedrijvigheid. Wie daaraan mocht twijfelen, nodigen we met
plezier uit om eens naar De Loods te trekken of naar onze jaarlijkse barbecue te komen!
Er zullen in 2010 tal van activiteiten georganiseerd worden!

Vorig jaar zeiden we het al: “Koken kost geld”. Zoals elke vzw kan ook onze vereniging
niet zonder “koks, fornuis, kookpotten en ingrediënten”! Vandaar dat we dit jaar weer
een beroep doen op iedereen die onze keuken draaiende wil houden.

Voor wie graag mee wil koken zetten we de “vacatures voor vrijwilligers” nog even op
een rij:
 WD Internationaal: coördinator voor opvolging van onze internationale projecten
 De Nieuwe Wereld: extra mankracht voor de opvang en begeleiding van nieuwkomers
 De Loods: extra handen om te lossen of te laden en voor allerhande klusjes
 De Taalwerking: een coördinator en lesgevers
 Algemene werking: een coördinator en een PR manager voor de behartiging van onze

huidige relaties en het aanboren van nieuwe sponsors.

Wie ons financieel wil steunen kan een bedrag storten op volgende rekeningnummers:
 Algemene werking: 789-5779169-24
 WD Solidair: 833-5352274-72
 De Nieuwe Wereld: 880-5556981-92
 Steunfonds Xavier Verhaegen: 751-0036448-16
Indien u een bepaalde doelgroep voor ogen heeft, graag vermelden a.u.b. Voor elk
bedrag, hoe klein ook, zijn we u echt dankbaar!

Hebt u nog vragen? Neem gerust contact met ons op! Dit kan met Chris Nollet,
coördinator, telefonisch via het nummer: 0498 / 75 75 04 of via e-mail: wereld-
delen@scarlet.be.

Chris Mullie kun je telefonisch bereiken op het secretariaat via het nummer: 0486 / 72
63 99 (enkel op maandag en vrijdag) of via e-mail: administratie.wd@gmail.com.


