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Algemeen: 
* Dappere schenkers, Gemeentebestuur Ranst,  Mechelse Veilingen, Welzijns-
schakels 
Project ondersteuning kansarmoede 
* Caritas Hulpbetoon 

Contact Sleutels: 
* Vlaamse Gemeenschap, Cera Foundations, Stad Lier,  Prisma Steunpunt Lier  

WD Solidair:  
Nood– en ontwikkelingsprojecten 
* GROS Ranst, schenkers van giften bestemd voor projecten 
Educatief kerstproject 
* Beenhouwerij Nijsmans  Broechem, Herman Nauwelaers, KBC-verzekeringen  
Broechem, Verhuurcenter Broechem, Groenten en Fruit Pittoors-De Witte bvba 
Broechem, Vin d'Ou Broechem, Louis Luyten, Molenhoeve (Hinnepik) Broe-
chem 
Voedselhulp 
* Vrije schenkers en Gemeente Ranst 

Steunfonds Xavier Verhaegen:  
* Een vaste groep schenkers voornamelijk uit Pulderbos 

TAN:  
* Stad Lier, Prisma vzw Broechem (Wijnegem), OCMW Nijlen, diverse scho-
len uit Lier, Broechem, Kessel Nijlen, Bouwel, Berlaar, Zoersel, vzw Com-
pass Willebroek. 

De Loods:  
* Wereld-Missiehulp Boechout, WH Products Broechem, Gemeente Ranst 

Het NET:  
* Rotary Club Antwerpen Oost 
De Nieuwe Wereld 
* Stad Lier 
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Zoveel om “dank u”  

voor te zeggen.  

Vrijwilligers,  

dank u wel! 

Staat onze barbecue van 23 

augustus al op uw kalender?! 



* Wij begeleiden sommige gezinnen die al bijna 10 jaar 
geleden voor ‘t eerst onze hulp inriepen. Enkelen die al 
vroeger kwamen zijn ons nog zeer erkentelijk voor de din-
gen die wij hebben gedaan; soms was het maar weinig in 
mijn ogen, maar voor hen was het blijkbaar anders. Had-
den zij dan zo weinig mensen waarop zij destijds konden 
terugvallen en hun verhaal kwijt raakten? 
6,7, en 8 jaar op zoek naar toekomst, zo hebben wij meer-
dere gezinnen. De jaren wegen heel zwaar door. Het waren 
moeilijke jaren; Sommigen dragen een heleboel schulden 
voor zich uit. Hoe dikwijls hebben zij er niet van wakker ge-
legen? Hoe dikwijls hebben sommigen gedacht: heb ik mor-
gen nog wel iets te eten? Om van spanningen onderling (als 
gevolg van...) nog te zwijgen. Weer anderen zijn terugge-
keerd naar het land van herkomst, maar een paar gezinnen 
waren bijna even snel weer in België als dat zij uit vrije wil 
waren teruggekeerd. Aan de douane tegengehouden en te-
ruggestuurd om hier opnieuw “mensen zonder papieren” te 
zijn, wachtend op een bewijs dat zij niet terug kunnen. Een 
ander gezin kreeg na twee maanden nog geen onderdak: 
hun huis was weg, familiewoningen waren niet meer door 
familie bewoond; nergens vonden zij gehoor bij officiële in-
stanties. Zonder hoop zijn ze teruggekeerd en ze leven hier 
van wat hen toegestoken wordt.  In welke eeuw leven wij?  
 
 

* De laatste jaren stroomden steeds minder vrijwilligers 
zonder een pedagogische opleiding onze taalwerking 
binnen. Nochtans konden zulke personen goed hun manne-
tje / vrouwtje staan binnen de opdrachten die hun in het 
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ACTUEEL
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TAALWERKING 

EVOLUTIE TAALPROJECTEN 
 
 
Eind 2007 waren wij andermaal actìef voor 

jongeren in zo'n 23 scholen met 20 leerkrachten voor een 
160-tal leerlingen. De cursussen voor volwassenen telden 
een 60-tal deelnemers op 3 locatíes met een 7-tal 
leerkrachten. 
Wie vergelijkt met vorig jaar, zal merken dat het aantal 
jongeren enigszins is teruggelopen, hoewel het aantal 
scholen steeg. Gezien het nog steeds beperkt aantal 
leerkrachten, drongen bezuinígingsmaatregelen zich op. 
Mits beperkìng voor de kleuters tot de 3de jaars en het 
schrappen van de derdegraadsleerlingen konden we het nog 
net klaren. Bij deze laatste groep bleven we echter wel 
uitzondering maken voor recente nieuwkorners. 
Belangríjke winst werd er dan weer geboekt bij de 
volwassenen, hoewel het erg moeilijk blijkt om een aantal 
onder hen blijvend te motiveren. 
Verder dienden de lessen op een tweetal plaatsen gestaakt 
omwille van een gebrek aan steun bij de betroffen directies 
of de aanvragende organisatie. Wij zijn graag bereid om 
zoveel mogelijk te helpen, maar er moet een minimum aan 
goodwill zijn bij eenieder. 
 
(H. Boen, coördinator NT2) 

 

Wil je graag jouw steentje bijdragen als vrijwilliger?.  

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 om informatie bellen naar: 

03/485.73.52 



Contact Sleutels 

Taal en participatie in het 

onderwijs 
Na iets meer dan een jaar is er flink wat veranderd met het 
project ‘Contact Sleutels’.  We zitten niet meer in de 
opstartfase, maar in enkele scholen is het zelfs al routine. In 3 
Lierse basisscholen worden allochtone ouders maandelijks 
uitgenodigd voor een bijeenkomst. Op zo’n namiddagen 
bespreken we verschillende thema’s. Zeer uiteenlopende 
thema’s die gaan van ‘Spelen is ook leren (in 
kleuteronderwijs)’ tot het voorstellen van de wijkmanager in 
Lisp, het aanspreekpunt van de wijk. Dit doen we enerzijds 
om de ouders te informeren, maar ook om de stap naar de 
school te verkleinen. 
In het begin liep dit stroef, maar nu kennen we de behoeften 
van de ouders beter, waardoor het minder moeilijk is om 
daarop in te spelen. Het contact met de scholen en de meeste 
ouders is vlot en zo kunnen we verschillende activiteiten met 
hen samen doen.  
In samenwerking met een vaste kern van ouders maakten we 
de folder ‘Ouders en school op één lijn’ die tips geeft om de 
band tussen school en ouders te versterken. 
Ook een Cd-rom werd reeds verwezenlijkt. Deze bevat een 
reeks van pictogrammen die de scholen kunnen gebruiken om 
de communicatie te vergemakkelijken met anderstalige 
ouders. 
Bent u geïnteresseerd in de folder over ouderbetrokkenheid of 
hebt u opmerkingen of suggesties in verband met het project, 
kan u mij altijd bereiken via mail (leen.meyer@lier.be) of via 
telefoon (0498/56.75.48). Of bent u in de buurt van De Kluis 
in Lier (Kluizestraat 39), spring gerust eens binnen! 
 

Leen Meyer, Opbouwwerker Contact Sleutels 

Wil jij persoonlijk een jaarverslag van onze vereniging 
ontvangen? Vragen omtrent deze nieuwsbrief? Of over 
een andere aangelegenheid? Laat het ons weten… 

verleden werden toevertrouwd. Mensen met een pedago-
gisch opleiding kunnen uiteraard gemakkelijker ingescha-
keld worden. Maar we zijn ervan overtuigd dat goed gemo-
tiveerde vrijwilligers mits de nodige ondersteuning en inter-
visie op hun manier zeer kwaliteitswerk kunnen leveren. 
Hoe we dat zullen doen zoeken wij momenteel uit. Kandida-
ten zijn welkom! 
 
 

* Een van de personen die wij in afwachting van  
een sprong vooruit in hun verblijfsdossier bege-
leiden, volgt les aan het hoger onderwijs menswetenschap-
pen: in haar kamer (asielcentrum) mag zij geen pc houden. 
Op de pc’s van het centrum krijgt men hoogstens tijd om 
een mailtje te zenden, laat staan dat zij er een werkstuk 
zou op maken. Er is maar één printer waar men voor moet 
betalen. Een draagbare computer zou de redding zijn. 
Wij deden een oproep en binnen de drie dagen hadden wij 
er eentje: oud, maar hij deed het nog. De vrouw was in de 
wolken! Nu hoefde zij haar werkstukken niet allemaal meer 
telkens opnieuw over te schrijven. Gelukkig hadden de do-
centen een tijdlang begrip voor haar situatie betoond... 
 
 

* Plots onweer, twee dagen lang hard regenen: water-

overlast in een van de huizen van onze cliënten. In allerijl 
hulp ingeroepen. Niet dat ze veel konden doen, maar dat er 
zoveel bereidheid was, deed het gezin deugd. 
 
 

* Met heel veel nadruk hadden wij gezegd: wacht met de-
ze documenten. Gebruik ze niet! Uw dossier is nog niet 
compleet! Maar het wachten duurt zo lang en er komt door 
wachten geen brood meer op tafel… Dus: de advocaat over-
haald om een procedure te starten, met de documenten. 
Documenten in een verkeerde procedure… ze kunnen niet 
meer ingeroepen worden… Jammer. We hebben begrip, 
maar het lijkt wel de processie van Echternach.   



* “Straks is het weer werken in De Loods”, zegt 
Maria. “Dat is tof zullen, vrouwen ondereen. De 
mannen hebben natuurlijk ook hun werk. Maar ik 
werk daar graag met die vrouwen, hoor. Wat zakken leeg 
maken en sorteren, en samen wat koffie drinken en babbe-
len zoals vrouwen doen. Straks ga ik er weer naartoe. Ik sla 
niet over! En we zitten te wachten op méér ruimte. Het zou 
echt een goede zaak zijn als we konden uitbreiden tot een 
volledige kap!” 
 
 

* Door pech achtervolgd kon Remy weer zijn tijd niet beste-
den aan deze nieuwsbrief. Anders had hij vol foto’s gestaan 
van lesgevende collega’s vrijwilligers. We gebruiken nu maar 
enkele dingetjes uit de oude doos… Wij hopen dat het u de 
volgende keer lukt, Remy! 
 
 

* En zo lees je in deze nieuwsbrief vooral over de resultaten 
van onze verschillende solidariteitsinitiatieven…  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

VOEDSEL GEVRAAGD 
 
ENKEL VOEDSEL MET 
LANGE BEWAARTIJD EN ONBESCHADIGDE VERPAKKING 
(Min of meer vermelden wij het belangrijkste per 
onderdeel vooraan) 
 
IN GESLOTEN VERPAKKING: 
BLOEM OLIE (olijfolie / maïsolie e.d.) MELK        
FRUITSAP  BROODMEEL SUIKER KOFFIE THEE   RIJST  
KOEK  ZOUT CHOCOLADE  CHOCO  PASTA’S  COUSCOUS  
BAKPOEDER   DROGE KRUIDEN  - enz 
 
IN BLIK OF GLAS:  
GROENTEN (witte bonen –niet in tomatensaus-, erw-
ten, wortelen, olijven, maïs, rode kool, schorse-
neren, paprika, struikbonen, asperge …)VLEES 
(corned beaf)VIS FRUIT (ananas, abrikoos, kersen,… 
in blik) TOMATENPUREE  CONFITUUR PUDDING enz 
 
ANDERE:   
NETJE (droge) AJUIN,  NETJE LOOK, (kleine pakjes 
houdbare en ongekneusde) AARDAPPELEN 
 
WAT NIET?  
Voorbereide producten, klaargemaakte gerechten 
(bv. klaargemaakte spaghetti, uitgezonderd soep in 
blik), of zelfgemaakte confituur e.d.. Diepvries 
of instant producten (bv. geen soep in de vorm van 
poeder om met water aan te vullen)… 

 
ELKE WOENSDAG TUSSEN 10 EN 12 UUR  
KAN MEN OOK MET GOEDEREN TERECHT  

IN DE PASTORIE VAN BROECHEM 
GEMEENTEPLEIN 18A.  

DANKJEWEL!  

HELP ONS HELPEN... 



VOEDSELHULP 
 

De voedselhulp die wij met enig protest (hoe kan 
honger in deze tijd nog bestaan????!) en twijfel 
twee jaar geleden startten kwam in de kerstdagen en rond 
Nieuwjaar zéér goed van pas. Nooit eerder hadden wij zo-
veel mensen om voedsel over de vloer gekregen. Gelukkig 
werd het geen overrompeling, want dat hadden wij nooit 
aangekund. Ook op momenten dat onze voorraadkast leeg 
was kwamen er vragen tot dringende hulp. Dat doet ons 
pijn… maar we kunnen alle noden niet alleen oplossen! Eén-
maal hadden wij veel geluk: twee gezinnen kwamen langs 
en onze kast was nagenoeg leeg. Plots komt iemand opda-
gen met een enorme kalkoenborst, om direct op te eten,… 
Geloof ons vrij: we hebben haar verdeeld in twee; het was 
een geschenk uit de hemel.  
En dat terwijl wij normaal met verse voeding niets kunnen 
doen… Wij hebben ook continu een voedselmand in de kerk 
van Broechem opgesteld, maar die brengt maar zelden iets 
op.  Gelooft men dan niet dat voedselhulp nodig is vandaag 
de dag??!  
Gelukkig ontvingen wij steun van het gemeentebestuur van 
Ranst en ontvingen wij verschillende grote giften onder de 
vorm van voedsel en in baar geld. Dat laatste is ook erg nut-
tig bij jonge gezinnen die melkproducten aan hun kinderen 
moeten geven.  
Wij vermoeden dat de vraag naar voedsel blijvend zal zijn. 
Hiernaast vind je onze laatste wenslijst... 

ANDER  LOPEND PROJECT:  

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”. 

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 Hulpbe-

toon vzw, Guimardstraat 1 te 1040 Brussel. U zal een fiscaal at-

test 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 structurele ondersteuning kansarmoedewerking”.  

NIEUWE FOLDER 
De Nieuwe Wereld in Lier heeft nu ook 
haar eigen folder. Het is een zeer eenvou-
dige folder geworden die in meerdere talen 
zal worden gedrukt en die vooral als be-
doeling heeft om dringend zorgbehoeven-
den, vluchtelingen,asielzoekers en mensen 
zonder papieren de nodig informatie te 
geven om snel met iemand van de vrijwil-
ligers in contact te komen. Leen Meyer zal 
voor de groep tussenpersoon zijn. 



KERSTPROJECT 

ALMERIA SOLIDARIA 
Het kerstproject van 2007 kende een bijzonder goed 
resultaat en wij zijn dan ook blij om onze Ranstse trekkers 
van het project de mooie som van 942,21 euro als “startgeld” 
te kunnen meegeven. Dit bedrag werd voor de kleine helft 
(453 euro)samengebracht door een collecte op Kerstmis, en 
voor de grote helft uit de opbrengst van de kerststallentocht 
op tweede kerstdag te Broechem. Die tocht (2 tochten deze 
keer) bracht zo’n 150 personen op de been, waarvan er bij-
zonder veel nableven tijdens de vertellingen en gezangen in 
de stemmige hoeve in de Kapelstraat. Onze vrijwilligers, ge-
holpen door VKSJ, JOVO en De Solsleutels, verdienen alle lof! 

NOG MEER SOLIDARITEIT 
Wereld-Delen deed nog meer acties en steunde daarmee ook 
andere projecten. Tegelijk werden de subsidies die wij ont-
vingen vanwege de GROS te Ranst gestort aan drie projec-
ten.  
Naast Almeria Solidaria (zie hierboven) kreeg ook de Dami-
aanactie 96,70 euro als resultaat van inzamelingen. Chico 
Latino (waar Sonja Roskams tot voor enkele maanden actief 
was) in Cusco (Peru) ontving 1065 euro. Voor het onderwijs-
project in Soedan werd 1050 euro overgemaakt. En voor In-
dia-Pakistan werd 1.100 euro naar Caritas Internationaal 
gezonden.  
De Solidariteitsmaaltijd ((H)Eerlijk Maaltijd) ten voordele 
van Broederlijk Delen  bracht 994,89 euro (24 euro giften in-
begrepen) netto op. Voor de 150 aanwezigen 
(recordopkomst) zette KVLV haar beste beentje voor en 
mochten wij rekenen op extra vrijwilligers. De Loods inde 
met haar verkoopstand een kleine som. De Wereldwinkel 
realiseerde een verkoop van 360 euro (114 euro in de maal-
tijd) hetgeen nog een bijkomende solidaire opbrengst is. 
Dank voor alle medewerkers en schenkers! 

PAKISTAN 

 
Begin april ontvingen wij vanwege Caritas Internatio-
nal dit bericht:  
“U hebt ons onlangs gesteund met een gift van 1100 euro 

voor de slachtoffers van de zware overstromingen in India, 
Pakistan, Bangladesh en Nepal. Wij danken u hiervoor van 
harte. Dankzij uw solidariteit kunnen we de getroffen 

bevolking actief ter hulp komen en samen met hen werken 
aan de toekomst. Van zodra de omvang van de ramp 

duidelijk werd, hebben de lokale Caritasorganisaties in India, 
Bangladesh, Pakistan en Nepal dag en nacht gewerkt om 
levens te redden en mensen in veiligheid te brengen. Voor de 

dringende noden heeft het Internationale Caritasnetwerk een 
hulpoperatie opgezet voor een budget van 4,5 miljoen euro.  

Een week na het wegtrekken van het water werd de balans 
opgemaakt: er vielen 2.200 doden en 30 miljoen mensen 
ondervonden op de een of andere manier schade door de 

ramp. Het is zonder meer duidelijk dat met een dergelijke 
zware balans nog heel wat werk wacht op het vlak van 

heropbouw van de verschillende regio's. Daarom ook zijn we 
u dankbaar voor de steun. Wij verzekeren u dat wij de 
fondsen die ons toevertrouwd worden, zo doeltreffend 

mogelijk aanwenden voor het doel waarvoor ze bestemd zijn. 
In naam van de vele begunstigden, danken wij u nogmaals 

van harte.” 
 
Caritas in India en Pakistan:  

 
Na de aardbeving en de zware overstromingen blijft het her-
stel van woningen en het gewone leven een belangrijk aan-
dachtspunt. Uw steun komt nog steeds goed van pas. Uw bij-
drage is welkom op 833-5352274-72 van Wereld-Delen Soli-
dair. Vermeld “Pakistan”. 
 
 


