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* Als Kerstmis en Nieuwjaar komen wurmen  
veel vragen van mensen naar boven. Dat is  

        bij ons niet anders. Vooreerst zijn er vragen 
        wat er kan gebeuren voor en met hen die bij 

ons aankloppen of die wij hebben ontmoet en moeten bedelen om 
eten. Nooit gedacht dat honger bij ons in Vlaanderen bestond, 
maar jaar na jaar komt dit fenomeen dichterbij. En dan hen die 
geen dak boven hun hoofd hebben? En wiens dossier zo licht 
bevonden wordt terwijl wij hun leven zo schrijnend zwaar vinden? 
Ik weet dat sommige van onze medewerkers / vrijwilligers soms 
zelf zo geraakt zijn door de noden van mensen rondom ons, of 
door de enorme moeite die zij voor een klein resultaat moeten 
leveren. Maar ik weet ook dat, als wij niet het leed maar de mens 
zelf zien, dat wij dan ook elkaar hoop kunnen geven. Dat is 
Kerstmis: weten dat er hoop is, dat er een licht brandt in de 
duisternis… Dit is geen flauwe gedachte. Al meermaals zagen wij 
dat wat we niet verwachtten maar hoopten, plots toch gebeurde. 
Daar geloven wij in. In een hoopvolle Kerst van mensen die in 
elkaar geloven. ZALIG KERSTMIS en veel geluk bij elkaar in 2008. 
(Namens de bestuurders, C.Nollet) 

 
* Op zoek naar OPWAARDERING van het educatief kerstproject:  
een paar sponsoren steunen ons kerststallenproject met prijzen 
voor wie op het kerststallencircuit een creatieve en passende 
afbeelding of versiering realiseert rond het ware kerstverhaal. Zo 
hopen wij “donkere” locaties op het traject weg te werken en 
meer medewerking en meer inhoudelijke stroomlijning te 
bekomen op het traject.  
 
* JAARONTMOETING VRIJWILLIGERS EN VZW-PARTNERS 
Op 23 januari nodigen wij u allemaal uit. Een brief is op komst… 
Vrijwilligers die hem niet zien komen moeten reclameren!!! 
 
* Ons project “Taal en Participatie in het onderwijs” te Lier heeft 
een VERLENGING van 25 maanden gekregen vanwege de 
diversiteitcel van de Vlaamse Gemeenschap in het kader van 
Managers van Diversiteit.  
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ACTUEEL
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WEERAL?! 
Pas in vorige nieuwsbrief stond een nieuwe onkostennota. 
Onkosten kunnen immers door elke vrijwilliger die een vergoeding 
wenst worden ingediend mits het akkoord van de coördinator. Na 
informatie over de manier waarop belastingsdiensten omgaan met 
boekhouddocumenten hebben wij nu drie verschillende nota’s in 
gebruik genomen. Natuurlijk blijft elk ander duidelijk, 
gedetailleerd, gedateerd en met naam en toenaam getekend 
bewijsstuk geldig, ongeacht de vorm. Eenvormigheid is echter 
handig. Bij onduidelijkheid lopen de bestuurders het risico van 
zelfverrijking verdacht te worden. Aangezien wij enkel werken met 
terugbetaling van effectieve onkosten stelt er zich nooit een 
probleem voor vrijwilligers. Maar voor elke uitgave moet er een 
ondertekende nota voor ontvangst (of nog te betalen via bank) 
zijn… Ook voor verrichtingen via kas! 
Vrijwilligers ontvangen twee nieuwe nota’s bij deze nieuwsbrief. De 
coördinatoren krijgen een voorraad van elk. Wij hopen dat deze 
regeling niet te moeilijk wordt. Wie nog een oude nota bezit mag 
die wel gebruiken maar dient zeer duidelijk te noteren over welke 
onkosten het gaat. Dank voor uw begrip. 

WELZIJNSSCHAKELS  
 
Een bijdrage om ons allen aan ’t denken te zetten: hoe kunnen wij 
deze middelen in onze werking integreren? 
 
Als wij zelf een vorming voor de eigen groep (de mensen in 
armoede, de vrijwilligers of hele groep samen) of voor een ruimer 
publiek organiseren, kunnen we een financiële tussenkomst vragen 
bij het Vormingsfonds. Het Vormingsfonds betaalt 80% terug van 
onkosten van de externe begeleider, huur van een extern lokaal en 
kopiekosten voor uitnodiging, deelnemersmapjes … Laten wij eraan 
denken! 
 
Het Fonds Cultuurparticipatie komt tegemoet bij deelname van 
mensen in armoede bij kunst en cultuur, theater, dans, 
museumbezoek, initiatieven van cultuurcentra (bv. 
te Lier!)… Waarin kunnen wij 
bijdragen? 



“Contact Sleutels” is de roepnaam van het 
project van Managers van Diversiteit (Vlaamse 
Gemeenschap) “Taal en participatie in het 

onderwijs”, dat we samen met Prisma steunpunt Lier en de stad 
Lier trachten te realiseren. Leen Meyer is de beroepskracht die de 
motor tracht te zijn van dit project dat ouders en scholen dichter bij 
elkaar wil brengen om aan allochtone kinderen meer 
toekomstkansen te geven.  
Na een tijd waarin de allochtone ouders konden kennismaken met 
het opzet, is het nu tijd voor meer engagement. Daarbij hopen wij 
dat scholen, oudercomitees, allochtone groepen én een aantal 
bewuste ouders elkaar zouden vinden in gezamenlijke initiatieven. 
Die dienen op termijn stappen - sleutels - op te leveren naar betere 
ontwikkelingskansen van deze kinderen. Een hele uitdaging en niet 
eenvoudig. Wij hopen dat in de volgende fase (het project is 
verlengd tot eind 2009) de diverse geledingen elkaar vinden en de 
handen in elkaar slaan. Dan ontstaat er echt “contact”. Wij duimen 
alvast daarvoor! 

OPINIE 
Hallo, hoeveel mensen willen werk, wonen hier al jaren, het zijn 
vluchtelingen en vergeten asielzoekers, die na uitgeprocedeerd te zijn 
niet terug gaan waar zij van gevlucht zijn, nog liever in een krot wonen 
alle dagen, opnieuw voor eten moeten zoeken, ze zijn met velen, een klein 
miljoen? Niemand kan het zeggen en dit op een moment dat wij voor veel 
geld buitenlandse werklieden moeten binnen halen. Is het dan niet beter 
dat we die massa vluchtelingen die onder ons wonen de kans geven om 
zichzelf te onderhouden, hun kinderen hebben nu al contact met de onze? 
Geef ze toch arbeidsrecht al zijn ze illegaal, iedereen zal daar later goed 
mee varen. Onze huidige regeringen leggen werken van specialisten die 
het zelfde zeggen, naast zich neer. De media hier zijn volledig toegedekt, 
men heeft angst van een waarheid die een groot deel van onze toekomst 
zal worden, die bij een goede organisatie de toekomstige welvaart van 
ons allen kan zijn. 
De meeste mensen van onszelf zijn consumptieslaven geworden; geloof 
in de Liefde en stap daar uit; stress en egocentrisme beginnen dan te 
verdwijnen en je bloeit open voor de echte dingen van het leven. Dan pas 
kan je delen.  (RVDB) 

HET IS NIET NIKS! 
Het is absoluut niet niks wat door onze medewerkers allemaal 
wordt gepresteerd. Soms krijgen wij de verdiende lof, maar bij 
velen gaat het werk ongemerkt aan hun aandacht voorbij. 
Daarom schrijven wij het eens zelf! 
Het is niet niks om week na week taalles en taalactiviteiten te 
geven aan kinderen en volwassenen, vaak aan meerdere groepen 
per week. Het is niet niks om wekelijks de baan te doen en te 
zeulen met meubels e.a., of wekelijks triëerwerk te doen in een 
koude hangar. Het is niet niks om elk jaar een verzorgd educatief 
kersttraject uit te werken. Het is zeker niet niks om, zelfs tegen 
het onbegrip van de goegemeente, zich in te zetten voor 
asielzoekers en mensen zonder papieren: een zware klus. Het is 
absoluut niet niks om steeds opnieuw ouders warm te maken 
voor initiatieven waarvan zij op dit moment nog niet begrijpen 
dat het op termijn kansen zal bieden aan hun kinderen. Het is 
niet niks om steeds opnieuw mensen warm te maken voor 
solidariteit dichtbij en ver weg… Doe het maar eens! Proficiat aan 
al onze medewerkers - zonder onderscheid - ! 



DE LOODS 
Het harde labeur van vele vrijwilligers zorgt ervoor 
dat mensen zonder bezit en vaak in nood wat 
huisraad, kasten, zetels en wat postuurtjes  
(omdat een huis meer is dan wat meubels)  
kunnen verwerven. 

 
Met veel 
woorden 
zouden wij dit 
werk kunnen 
beschrijven.  
 
Dat doen we 
deze keer niet: 
we laten in 
deze 
nieuwsbrief de 
foto’s voor zich 
spreken… 
 
 
 
 

 
 
 
 

VRIJWILLIGER WORDEN 
Wereld-Delen heeft in verschillende deeltakken grote nood 

aan bijkomende vrijwilligers.  
Ken je in jouw omgeving personen die op zoek zijn naar 

een zinvolle vrije tijdsinvulling? 
Heb je kennissen die zich willen inzetten voor een goed 

doel, … voor het  geluk van medemensen? 
 

Geef hen dan dit exemplaar van “Schakelen”  
en laat hen bellen naar: 

03/485.73.52 
HELP ONS HELPEN... 

KERSTSTALLENCIRCUIT 2007 
In Broechem centrum werd andermaal een 
kerststallencircuit uitgewerkt. De bewoners van het traject 
worden gevraagd om op bescheiden wijze in hun voortuin zachte 
verlichting of (hedendaags) kersttaferelen uit te werken. De 
werkgroep kerststallencircuit zelf heeft in 2006 een educatief 
project rond de kindsheidevangeliën uitgewerkt.  Vorig jaar 
maakten al verschillende lagere scholen met hun leerkrachten 
kennis met het traject (wandelduur mét toelichting: ongeveer 
anderhalf uur). De bijhorende brochure is in die periode bij KBC 
Verzekeringen en Slagerij Nijsmans (Gemeenteplein – tijdens 
openingsuren) (voor groepen gratis) verkrijgbaar. Martine Croonen 
schreef de verhaallijn die kan voorgelezen worden en onze 
werkgroep, in overleg met leerkrachten, schreef de handreiking 
voor bespreking in de klas. De panelen en de bijhorende brochure 
slaan de brug met de andere activiteiten van Wereld-Delen: 
werking met kansarmen, begeleiden van vluchtelingen en mensen 
zonder papieren…: een oproep tot solidariteit. 
Op tweede kerstdag om 18 uur wordt op het traject een 
lichtjestocht met kinderen (fluo vestjes en veilige lampionnen!) 
georganiseerd. Om 18.30 uur start een fakkeltocht gericht op 
volwassenen (waaraan uiteraard ook kinderen kunnen deelnemen).
Beide tochten eindigen met een gezellig en muzikaal gebeuren in de 
Molenhoeve Hinnepik ten voordele van het kerstproject (Almeria 
Solidaria) van dit jaar. Verhalenvertelster Lieve Joos wacht de 
kinderen op. Iedereen is welkom. Er is warm lekkers voorhanden! 



ZE KWAMEN UIT KOSOVO 
Ze kwamen uit Kosovo in 1999, gevlucht uit de enclave van 
Sebrenicza. Zij voelden zich gesteund door de Servische 
bevolking en haar leger, die er een bloedbad van maakten, 
maar zo werden zij de vijand van de Albanese bevolking aldaar. Het 
verliep hen hetzelfde als andere Roma die Albanezen als vriend hadden 
maar daardoor Servische vijanden kregen. “Wij zijn zoals een voetbal in 
de match”, zei de man, “beide ploegen sjotten ertegen. Ge zult het zien: 
ze gaan de wapens weer boven halen na de roep om een zelfstandig 
Kosovo.” Onze huizen zijn platgebrand en we hebben er geen recht op als 
we terugkeren, want wie het er nu voor ‘t zeggen heeft zal dat recht aan 
ons ontzeggen.  
Zij vader en moeder huurden een “huis”, eigenlijk een appartement met 
twee kamers en een keuken. In die laatste plaats stroomt het regenwater 
naar binnen. De huur wordt al 6 maanden niet meer betaald, maar de 
huisbaas weet ook dat hij als huisjesmelker kan worden aangesproken als 
hij hen op straat zet. Naast zijn ouders, hijzelf en zijn vrouw wonen er ook 
nog zijn broer, diens vrouw en vier kinderen op dezelfde oppervlakte, 
allemaal zonder papieren. “Kan je ons geen huis bezorgen?”, vraagt hij.  
Hun aanwezigheid wordt in België “geduld” zo heet dat, want men weet 
dat zij niet terugkunnen, maar werken mogen zij hier ook niet. Ze zijn 
aangewezen op voedselhulp, op dringende medische zorgen (de vrouw 
moet door aanhoudende en slecht verzorgde sinussen - want 

geneeskunde kost geld - binnenkort opgenomen worden in het 
ziekenhuis - gratis zogezegd, maar ze zijn terecht bang voor de kostprijs 

van de dingen die men zo vanzelf krijgt zoals water naast het bed) en op 
de steun van pastoors, want anders … dat stellen ze zich liefst niet voor. 
“Ik ben al 23 jaar, een leeftijd waarop je in Kosovo al kinderen moet 
hebben, maar ik kan er geen krijgen…” De vrouw zou een 
fertiliteitonderzoek willen laten gebeuren, maar misschien komt haar 
probleem alleen maar door de stress, de nooit aflatende miserie, de strijd 
om te overleven…  
Ze zijn zeer blij met twee flessen olijfolie, “want ergens anders moet ik 
kiezen tussen een fles olie of een pakje spaghetti”… zegt ze, terwijl beiden 
zichtbaar genieten van een eenvoudige warme kop koffie die ze niet 
hadden verwacht. “God zal ‘t u lonen”, zegt de man, maar hoe ik ook 
probeer uit te leggen dat ze mij niet moeten danken omdat het eigenlijk 
gewoon mensenrechten zijn waar zij beroep op doen, ze herhalen het 
meermaals. 
Recht op “mens zijn” heet dat, op iemand zijn die meetelt zoals ieder 
ander. Het is precies dat wat we in al ons werk willen doen. Zowel in de 
Taalwerking als door de goederenhulp van De Loods, als de Voedselhulp 
Onder Protest, als door het aanhoudend proberen bij de Contact Sleutels, 
als het solidair schenken en het zoeken binnen Het NET / De Nieuwe 
Wereld,... Jammer dat we dat 2007 jaar na Christus nog dagelijks moeten 
doen… 

KERSTPROJECT 

ALMERIA SOLIDARIA 
Het kerstproject van dit jaar is een dorpsontwikkelingsproject nabij 
Cuzco in Peru. De Broechemse Dieter Goossens en zijn vrouw Lies 
Geldhof werkten er twee jaar geleden en onderhouden verder 
contact. In het dorp komen boeren uit de streek naar een studie-
serre waar zij in enkele weken verblijf de knepen leren van het 
succesvol tuinieren op grote berghoogten. Dat is nieuw en betekent 
welvaartkansen voor een hele streek. De lokale gemeenschap heeft 
de voorbije jaren (met buitenlandse steun) stap na stap 
schoollokalen gebouwd met daarbij ook een klein gezondheids-
centrum voor de verzorging van kinderen (soort kabinet van Kind 
en Gezin), voor het behandelen van “armoedeziekten” (bv. 
wormen), enz… Verder is er een vrouwenwerking die 
bewustwording bevordert en hen vaardigheden leert; naailessen 
bvb… Momenteel gaat de Broechemse steun in hoofdzaak naar het 
kleine schooltje in volle ontwikkeling. 

Uw bijdrage is welkom op 833-5352274-72  
van Wereld-Delen Solidair. Vermeld 

“Kerstproject” of “Almeria Peru” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Volgende keer 
kan je een 
andere deeltak 
aan ‘t werk 
zien…) 



TAALWERKING 

EVOLUTIE TAALPROJECTEN 
 

Voor het school- en cursusjaar ‘07-’08 levert Wereld-Delen 
andermaal een meer dan behoorlijke bijdrage inzake aanvullend 
taalonderricht voor anderstaligen, zowel jongeren als volwassenen. 
Het totaal aantal lesuren voor bedoeld werkjaar bedraagt weerom 
zo maar eventjes een kleine 1500, waarvan ongeveer 1250 voor de 
jongeren en zowat 250 voor de volwassenen. 
Voor de jongeren is er dit jaar een daling van het aantal leerlingen 
en dit ondanks het hoger aantal aanvragende scholen. Dat is het 
gevolg van het feit dat er noodgedwongen een aantal beperkingen 
dienden doorgevoerd, zoals: enkel nog kleuters uit de hoogste 
kleuterklas en geen leerlingen meer uit de derde graad. Waarom 
dit alles? Eenvoudigweg omdat we nog steeds over onvoldoende 
leerkrachten-vrijwillig(st)ers beschikken om alle aanvragers te 
kunnen helpen. Het is zonder meer een krachttoer om met amper 
een 25-tal leerkrachten de klus te klaren. Dit heeft ondermeer tot 
gevolg dat sommigen 3 tot 4 groepen voor hun rekening nemen. Je 
moet het maar doen! 
Ook de locaties waar les dient gegeven nemen nog steeds toe. Er 
zijn nu zelfs gemeenten die me vragen om op het gemeentehuis 
toelichting te komen geven over onze werking en dit dan voor hun 
volledig scholennet. Zo worden we stilaan het slachtoffer van ons 
succes. 
Toch dienden er geleidelijk aan ook heel wat probleern situaties 
weggewerkt. Bij de jongeren rijzen er soms moeilijkheden om 
jongens en meisjes samen les te geven. Bij de volwassenen spelen 
dan weer vaak de uiteenlopende cultuurverschillen, die bv.maken 
dat “op tijd komen” echt lastig blijkt, dat erg jonge kindjes soms, 
naar de les meegebracht worden en dat bepaalde cursisten 
bijzonder vindingrijk zijn om te kunnen spijbelen. - Ook met 
dergelijke problemen worden onze leerkrachten geregeld 
geconfronteerd wat soms leidt tot ontgoocheling en afhaken. 
Wij blijven echter hoopvol zoeken naar medewerkers om verder te 
kunnen werken aan de uitbreiding van onze taalprojecten. Het is 
onze ervaring dat er altijd weer en soms uit zeer onverwachte hoek 
oplossingen opduiken. 
H.Boen 
Coördinator 

STEUNOPROEPEN 
ANDERE LOPENDE PROJECTEN 

 
Steunoproep Soedan: ondersteuning van de katholieke 
kerk die nog een van de weinige is die onderwijskansen 
voorziet aan kinderen in de ernstig ontregelde en door 
geweld onrustige gebieden van Soedan. Uw bijdrage is 
welkom op 833-5352274-72 van Wereld-Delen Solidair. 
Vermeld “Soedan”. 
 
Caritas in Pakistan: Na de aardbeving van 2005 in Kasjmir 
zijn de gevolgen nog steeds enorm zwaar. Naar schatting 
66.000 families gaan een tweede zware winter tegemoet. De 
geleverde wintertenten kunnen geen tweede winter aan. De 
bouw van tijdelijke onderkomens is een prioriteit voor het 
Caritasnetwerk. Het aantal door Caritas uitgedeelde 
reconstructiekits toegenomen tot meer dan 20.000 en er 
werd een nieuwe aanvraag ingediend om 730 extra tijdelijke 
huizen te mogen bouwen. Uw bijdrage is welkom op 833-
5352274-72 van Wereld-Delen Solidair. Vermeld “Pakistan”. 
 

 

 

ONZE EIGEN WERKING STEUNEN? 

Dat kan via een gift op 789-5779169-24.  

Wil je een belastingsattest?  

Dat kan vanaf 30 euro op 776-5902333-77 van Caritas 

Hulpbetoon vzw, Guimardstraat 1 te 1040 Brussel. U zal een 

fiscaal attest worden uitgereikt door Caritas Hulpbetoon vzw, 

aan wie deze gift onherroepelijk toekomt. De vzw beslist 

autonoom over de bestemming van de ontvangen fondsen. U 

formuleert uw voorkeur voor onze werking met de melding op 

het overschrijvingsformulier van “Project 8376”. Die 

aanduiding heeft wel geen afdwingbaar karakter, maar 

bezorgt ons toch het noodzakelijke bedrag voor ons “project 

ondersteuning kansarmoede”.  


