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WIJZIGING  

MAATSCHAPPELIJKE ZETEL: 
 
 
Gelieve akte te nemen dat onze 
maatschappelijke zetels sinds  
3 december 2008 werd overge-
bracht naar de Nierlenderstraat 16  
2520 Ranst (Broechem)  

 

Wil je graag jouw steentje bijdragen als vrijwilliger?.  

Ken je in jouw omgeving personen  

die op zoek zijn naar een zinvolle vrije tijdsinvulling? 

Taalactiviteiten, taallessen, sorteerwerk goederen, vervoer 

goederen, begeleidingswerk, voedselhulp organiseren... 

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 

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 be-

stemming 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 on-

dersteuning kansarmoedewerking”.  
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Heb je onze website al bezocht?  “www.wereld-delen.be”  

Laat de lente binnen 
Het is een drukke jaarwissel geweest. Het bestuur werd voor de 
volgende drie jaar aangesteld. Doordat Martin een stapje terug-
zette moest een voorzitter gevonden worden. De inzet van 
iedereen heeft me deze taak doen opnemen. Het is onze uitda-
ging samen met iedereen de kar in dezelfde richting te trekken. 
Voor De Loods werd aan het gemeentebestuur onze bezorgdheid 
over de huisvesting overgemaakt. Op korte termijn stelt zich 
hier geen probleem. We volgen het dossier van nabij op. 
De Raad van Bestuur heeft van de financiering van de lopende 
projecten een prioriteit gemaakt. De Ronde Tafel in Lier, een 
vereniging van jonge ondernemers, organiseert een quizavond 
waarvan de opbrengst integraal naar een bestelwagen voor De 
Loods gaat. Garage Deprince zoekt een geschikte wagen en 
neemt een deel van de kostprijs voor zijn rekening. Voor de bu-
reelcontainer werden eveneens mogelijke sponsors aangeschre-
ven. Hopelijk vinden we ook hiervoor snel gulle schenkers. 
We willen de wettelijke administratieve verplichtingen in orde 
hebben. We hebben enkele ernstige kandidaten gevonden om 
vrijwillig de administratie op zich te nemen. Mogelijk gaan ze 
kortelings aan de slag. Zo kan Chris weer de nodige aandacht 
schenken aan de coördinatie. 
Visies zonder acties blijven dagdromen. Anderzijds kunnen ac-
ties zonder visie leiden tot nachtmerries. We hebben beide dus 

(Vervolg op pagina 2) 



2 

 

Pasen mogelijk maken 

 
Nogal wat mensen denken bij het woord Pasen direct aan paaseie-
ren en aan vieringen in de kerk. Het lijkt een woord uit een lang 
verleden en de inhoud kan men met moeite benoemen. Sommigen 
komen tot een zeer verdienstelijk “nieuw leven”. Maar wat is dat 
dan? Andere zeggen “bevrijding” en ook dezen slaan de nagel op 
de kop. Maar wat betekent het eigenlijk? 
De voorbije weken kwamen twee mensen wiens gezin wij intens 
volgden (Bij de ene was het 10 jaar geleden, bij de andere 8 jaar.) 
plots weer opdagen. Even dacht ik “hebben wij ons werk niet goed 
gedaan omdat ze er opnieuw staan?”. Fout! Ze waren beiden zeer 
tevreden. De eerste bracht twee weken na elkaar telkens een 
nieuw gezin met problemen aan in de hoop dat wij zouden helpen. 
Miserie troef was het: gezinnen die niks hebben, één koppel is al 
15 jaar zonder toekomst in België terwijl twee van hun kinderen 
wel asiel hadden gekregen of geregulariseerd werden. Zij echter 
niet! De tweede had een nieuw probleem en werd verwezen door 
hun begeleiders naar “die katholieke groep in Broechem, want al-
leen die konden bevestigen wat de overheid nodig had”…  Ik weet 
dat het niet simpel zal zijn maar ik weet ook dat als wij deze men-
sen kunnen helpen, zij met een bevrijd gevoel aan een beter 
nieuw leven kunnen beginnen: precies wat Pasen is. 
En zo is het ook met kinderen die wij helpen om beter Nederlands 
machtig te zijn, of met ouders die wij leren om hun kinderen goed 
te volgen op en omtrent de school… En zo gaat het in de huizen 
waar wij voor kledij, meubilair, speelgoed en soms voedsel zorgen. 
Het doet hen goed te weten dat er mensen zijn die hen wat toe-
komst geven. Correcter is dat sommigen het niet echt beseffen 
maar dat, als de dag komt dat zij kunnen terugblikken op wat er 
aan hen gebeurde, dat zij mogelijk zullen merken dat zij door onze 
hulp konden “opleven”, “nieuwe moed kregen”…  Zo gebeurt Pasen 
elke keer weer opnieuw, met hulp van daarboven en met onze 
handen en inspanningen. Laten wij Pasen verder mogelijk maken… 
Chris Nollet, coördinator 

(vervolg...) nodig. Met de juiste verhouding kunnen we de 
kansarmen nog beter helpen. Veel voldoening gewenst tij-
dens uw inzet. 
Dirk Verwerft, voorzitter 
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voor de vrouw opknapt. Het kost haar geen greintje moeite en ze vindt 
zichzelf ook niet meteen een ‘goede’ vrouw. Ze is als iedereen, gewoon, 
een mens met een hart, dat spreekt als een jonge moeder de bus op 
wil met haar veel te grote kinderwagen. Toevallig is het moedertje ook 
van vreemde origine maar ik geloof nooit dat de vrouw het daarom 
deed.  Ze ziet gewoon nood, ze denkt niet na, en doet. Ze veerde voor 
haar recht. Ze zorgde er ook nog voor dat die mevrouw ook nog van de 
bus af raakte. Ge moest eens zien hoe blij dat mens was. Alleen lukte 
het niet. Soms zit geluk in hele kleine dingen, in mensen die nood op-
merken en zichzelf niets afvragen, enkel maar doen. 
Mirko is een Kosovaar die hier al vele jaren woont.  Hij werkt als ieder-
een en betaalt belastingen als ieder andere inwoner van dit land.  Ik zie 
hem regelmatig op de bus.  We kennen mekaar van computerles en we 
groeten als mensen die mekaar, zonder de ander echt te kennen,  
meer dan eens tegenkomen. Laatst merkte ik de kleur van zijn haren 
op.  Mirko wordt grijs zoals wij allemaal als we lang genoeg  geluk van 
leven hebben. 
Omar was ooit kapitein op zee in een van de drijvende roestbakken die 
onze wereldzeeën bevaren en in die zin verantwoordelijk voor een be-
manning. Als vluchteling uit Soedan komt deze zeer intelligente man 
terecht in allerlei projecten. Hij is bij de gelukkigen want hij kent hier 
Belgische mensen die hem de weg wijzen naar de verschillende instan-
ties die zich over vluchtelingen ontfermen. Ik ontmoette hem voor het 
eerst toen hij op openbaar terrein papiertjes plukte met een speciaal 
daarvoor ontworpen werktuig. Het was een tijdelijk baantje van enkele 
maanden ter ondersteuning om hem aan een leven hier te helpen. Hij 
droomt ervan om hier ooit te kunnen werken als tolk Arabisch. Hopelijk 
kunnen zijn contacten hier hem daarmee helpen. 
Ik zag hem laatst op de bus. Zijn kinderen kwamen naar hier. Hij had 
hen zo ongeveer een tiental jaren niet meer gezien en hij nodigde mij 
uit op het welkomstfeest. Ik heb hem ervoor bedankt omdat ik hem 
naar mijn gevoel daarvoor niet goed genoeg ken. Maar laatst zag ik 
hem opnieuw, van op de bus, toen hij zijn zoon uit Soedan hoogstwaar-
schijnlijk ging aanbieden voor een cursus Nederlands voor anderstali-
gen. Iemand een idee van hoeveel moed een dergelijk verhaal getuigt?  
Lieve Pepermans 

(Vervolg van pagina 9) 
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Het goede doel 
 
Tijdens de voorbije periode gebeurden oproepen voor 
Myanmar en Gaza. Dergelijke dringende oproepen ge-
beuren steeds voor het werk van Caritas Internatio-
naal dat via zusterafdelingen bijna overal ter wereld 
aanwezig is. Deze organisaties zijn bij rampen al actief 
op het terrein nog voordat al alarm geslagen is op de Westerse 
media. Uiteraard is het zo dat oproepen voor Caritas en ook Broe-
derlijk Delen de poort openen voor schenkers om in de toekomst 
rechtstreeks aan deze organisaties te storten. Meestal vermelden 
wij bij onze oproepen ook het rekeningnummer van deze organisa-
ties zelf. Na een eerste storting krijgen de begunstigers recht-
streeks informatie over de activiteiten van deze organisaties. Wij 
weten dat toekomstige stortingen dan ook meestal rechtstreeks 
verlopen, behalve als men geen belastingsvoordeel wenst. 
Door zo te werk te gaan blijven wij ons opzet trouw dat wij aan 
ruime bewustmaking willen doen. Via regelmatige informatie van 
organisaties zoals Broederlijk Delen en Caritas Internationaal krij-
gen mensen na verloop van tijd zicht op een heel gamma van initi-
atieven en leren zij vele aspecten van ontwikkelingshulp kennen. 
Of wij dan veel of weinig inkomsten krijgen via onze rekening 
maak dan niet veel uit. Wij bewijzen door deze werkwijze een 
dienst  aan het internationale goede doel. Heel wat meer mensen 
zullen steunen op langere termijn dan dat wij er zicht op hebben. 
Hoedanook konden wij de voorbije maanden enkele bedragen 
overmaken aan enkele organisaties: 
♥ Chico Latino (onderwijsondersteuning in Peru): 1504 euro 
♥ Broederlijk Delen (Haïti): 1128 euro 
♥ Centres Mpandilu (dovenschooltjes in Kananga Congo): 

1211,69 euro.  
♥ Caritas Internationaal (Myanmar, Gaza...): 1210 euro. 
Hierbij zit deze keer ook de gemeentelijke subsidie ten voordele 
van ontwikkelingssamenwerking. 

JAS KWIJT?  
Na de laatste jaarvergadering voor vrijwilligers bleef er een jas hangen waarvan we 
de eigenaar niet konden vinden. Van jou misschien? Bel 03/4857352. 
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♥ De toekomst van De Loods is wat verward sinds wij vernamen 
dat Wereldmissiehulp de hangars verlaat. We overlegden 
reeds met schepen Muyshondt en vroegen de medewerking 
van de gemeente Ranst voor ons project van De Loods. 

♥ De inmiddels vernieuwde ruimte van De Loods mag gezien 
worden. Kom maar eens af! 

♥ De erkenning van onze vereniging als autonoom vrijwilligers-
werk bij het Ministerie van Welzijn, gezondheid en gezin is 
niet in orde gekomen.  De voornaamste redenen zijn van ad-
ministratieve aard: wij passen als vereniging niet in het admi-
nistratieve kader van dit ministerie. De aanvraag leerde ons 
vooral één ding, namelijk dat de wetgeving op het vrijwilli-
gerswerk veel meer administratie vraagt dan wij dachten, 
maar toch ook wel duidelijke extra garanties biedt voor dege-
lijk vrijwilligerswerk. Als vereniging willen wij wel echt aan dit 
stramien beantwoorden omdat wij voor de toekomst  groei-
plannen hebben. Daarbij past een perfecte organisatie van 
onze vereniging. 

♥ Ook de subsidie voor een bureel en vergaderruimte in De 
Loods is ons (nog) niet toebedeeld. Het Armoedefonds heeft 
het project niet weerhouden. Wij gaan nu verder op zoek naar 
andere bronnen omdat wij deze ruimten wel degelijk nodig 
hebben. 

♥ Recent werd een fundraisinggroep opgericht die pogingen zal 
ondernemen om in samenwerking met De Loods financiële 
middelen te verzamelen voor onze werking. Niet-essentiële 
goederen uit De Loods zullen daarom via internet door het DL
-fonds aan de hoogste bieder worden aangeboden… Wij zijn 
benieuwd naar de resultaten. Extra inkomsten zijn zéér wel-
kom. 

ACTUEEL
 

ACTUEEL
 

ACTUEEL
 ACTUEEL
     



4 

 
TAALWERKING: STAND VAN ZAKEN 

 
Voor het schooljaar ‘08-’09 waren er andermaal 
aanvragen voor een kleine 200 lln. Samen met 
een 30-tal volwassene cursisten, vertegenwoor-
digt dit op jaarbasis weerom zo maar eventjes 
+/- 1500 lesuren, waarvan 1300 voor jongeren 
en 200 voor volwassenen. Dat is nagenoeg het-
zelfde aantal als het vorige schooljaar en wij 
vragen ons nog steeds af hoe we dat zelfs bijna 

weer geklaard hebben. Bijna… want spijtig genoeg konden, om al-
lerlei redenen, zo’n 25 lln of 12,5% niet geholpen worden. Enkele 
van onze vrijwilligers haakten ad (leeftijd) of werden buitenspel ge-
zet door ziekte, familiale omstandigheden en dergelijke. Ook de 
verdere uitbreiding van ons werkterrein heeft de zaken niet verge-
makkelijkt. 
Inderdaad, in het voorjaar van 2008 nodigde de burgemeester van 
Halle-Zoersel ons uit om onze taalwerking te komen toelichten op 
een vergadering met het lokale onderwijsveld. Dit had uiteraard een  
verhoging van het aantal aanvragende scholen tot gevolg in die re-
gio. Gelukkig was het betrokken gemeentebestuur bereid om ook 
aan inspanning te leveren voor de rekrutering van bijkomende vrij-
willigers en met enig succes. Dank daarvoor.  
Verdere aanvragen vanuit de Kempen via Clb’s en directies konden 
helaas niet meer positief beantwoord worden. De meerderheid van 
de actuele vrijwilligers verzorgt thans al meerdere groepen; dit aan-
tal nog opdrijven zou onverantwoord zijn. Willen wij onze taalwer-
king blijvend kunnen uitbreiden, dan is de enig mogelijke oplos-
sing… meer vrijwilligers. 
Want de nood blijft kennelijk groot en wij vragen ons af wat er, op 
dit punt, eigenlijk schort aan ons Vlaams onderwijsbeleid. Ondanks 
alle mooie woorden over zorgverbreding en inburgeringsinitiatieven 
blijft véél hiervan loze woorden of dode letter. Onze geregelde con-
tacten met schooldirecties maakten dat overduidelijk. Nochtans is 
vooral het investeren in jongeren de meest aangewezen weg om 
aan integratie te werken. Dat is dan ook de belangrijkste drijfveer 
van onze leerkrachten, maar… de oogst is groot en de veldarbeiders 
zijn weinig talrijk. 
H. Boen, taalcoördinator 
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BUSVERHALEN 
 
Het gebeurde op de lijn naar Antwerpen dat een vrouw, zoals men zegt 
van middelbare leeftijd, navraag doet naar de prijs van een busrit. 
Haar idee dat je op de bus een retourticketje kan kopen, verraadt haar 
onvertrouwd zijn met het vervoermiddel en met de regels in kwestie. Ik 
maak haar wegwijs. Jammer voor haar moet ze binnen het huidige sys-
teem op de bus meer betalen als ze niet in het bezit is van een lijnkaart. 
Ik geef haar de raad in de krantenwinkel een lijnkaart te kopen en de 
volgende bus af te wachten op de toch goed bediende lijn. Tof voor haar 
heeft de chauffeur lang genoeg pauze om dit nog mogelijk te maken 
voor zijn bus vertrekt. Het moet door deze perikelen zijn dat we in ge-
sprek geraken. Ze is een zeer spontane, welstellende vrouw die bewuste 
keuzes maakt. Zo kiest ze als ze iets plant, een passende vorm en de 
wijze waarop dit moet gebeuren en spontaan vertelt ze over haar le-
venswijze en over reizen en mensen ontmoeten volgens de regels in een 
land. Ze vertelt over haar Colombiaanse pleegkind wiens schoolgeld ze 
betaalt, zonder organisatie, gewoon omdat ze die mensen ooit tegen-
kwam en hen een goed hart toedraagt. Ook thuis trekt ze zich het lot 
van anderen aan. Zo is er de vluchtelingmoeder met haar kind, die nu 
eindelijk papieren kreeg en een nieuw huisje dat zij en haar echtgenoot 
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OUDERS NAAR DE LES 
 
Contact Sleutels en onze taalwerking slaan de handen in elkaar mo-
menteel om een project uit te proberen waarbij de ouders van an-
derstalige kinderen rond schoolse thema’s in gesprek gaan in het Ne-
derlands en zo geleidelijk Nederlandse les krijgen.  Als de proefwe-
ken positief evolueren zullen wij er trachten een lesproject van te 
maken opdat deze ouders dichter bij het schoolgebeuren worden ge-
bracht en tegelijk de smaak te pakken krijgen van Nederlandse les. 
Het zal voor de moeders en hun kinderen een hele stap vooruit bete-
kenen. 

DANK AAN KERSTSPONSORS 
 
Dank aan de Broechemse Verhuurcentrale, KBC Verzekeringen en 
Slagerij Nijsmans voor hun bijdrage aan het kerststallenproject. 
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TAALWERKERS broodnodig! 
 

Gelijke onderwijskansen (GOK) bieden aan de lagere en basisscho-
len middelen om bijzondere inspanningen te doen om gelijke kan-
sen te bieden aan hun leerlingen. Deze middelen verwerven de 
scholen volgens een soort puntensysteem nadat een aantal factoren 
die “ongelijke kansen” bepalen in kaart werden gebracht. De scho-
len krijgen de kans om deze extra middelen naar eigen planning te 
gebruiken. Zij dienen daarvoor een werkwijze uit te schrijven en te 
volgen. Het taalaanbod is één van de domeinen waarvoor de GOK-
middelen mogen gebruikt worden. De meeste scholen zorgen voor 
een geïntegreerd aanbod en het taalaanbod komt meestal maar 
voor een beperkt deel om de hoek loeren.  
In een gesprek met de directeur van de leerkrachtenopleiding te 
Vorselaar vernemen wij dat deze keuze van de scholen vaak erg 
begrijpelijk is. Men wil immers voor zoveel mogelijk kinderen een 
degelijk aanbod te doen. Hij zei vervolgens dat het werk dat onze 
vrijwilligers doen een belangrijke bijdrage is tot de kansen van kin-
deren die de taal niet of slecht beheersen. Waar wij ons de vraag 
soms stellen of scholen niet beter zelf het taalonderricht zouden op 
zich nemen, aangezien zij GOK-middelen hebben, zei hij dat wij de 
keuze van de scholen niet benadelend mochten zien. De regeling 
GOK-middelen biedt bij echt grote scholen ietwat aparte mogelijk-
heden voor extra taalonderricht. Maar daarbij denkt hij aan concen-
tratiescholen zoals in Antwerpen stad. Hij geeft ons de raad mee 
om zeker verder onze diensten aan te bieden. Het extra taalonder-
richt is absoluut noodzakelijk, maar scholen worden nu eenmaal 
verplicht globale keuzes te maken en dan kiezen zij ervoor om hun 
middelen anders te gebruiken. Met die raad bevestigt hij tegelijk 
dat onze mensen zeer waardevol werk verrichten. Doe dus verder 
zo. Mogelijk werken wij binnenkort wederzijds samen met de oplei-
ding in Vorselaar: wij getuigen voor de leerkrachten in spe, en de 
school biedt ons extra vorming aan.  

DANK AAN KATIMAVIC VIERINGEN 
 
Eind 2008 nam Gaby Scheers van de vierende vriendengroepering 
Katimavic met ons contact op en besloot onze vereniging als goed 
doel financieel aan te moedigen. Wij zijn dan ook heel dankbaar 
voor hun gulle geste! 
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KOM JE OOK? 
 
Zoals de voorgaande 
jaren organiseren wij 
de (H)eerlijke maaltijd 
in Broechem, eerlijk 
en heerlijk. 
De keuken wordt inge-
palmd door onze super 
koks en daarnaast heb-
ben wij nog hulp nodig 
om op te dienen. 
 
En alles moet opgera-
ken: we dienen immers 
onze medemens in 
India te steunen  om 
onder uitsluiting en 
onderdrukking weg te 
raken. 
Vanaf 12 uur staat op 
22 maart ons eten 
klaar. Jij komt toch 
ook?! 
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EINDEJAARSPROJECT  & EDUCATIEF PROJECT 
 
Het kerststallencircuit was dit jaar helemaal “af”. Het laatste paneel 
was afgewerkt zoals voorzien. Het eindejaarsproject  Chico Latino 
draaide vooral via deze activiteit. Tegenvaller voor dit project was 
een beslissing van de dienstdoende pastoor om de kerstcollecte niet 
aan het eindejaarsproject toe te wijzen. Bovendien werd geen enkel 
ingediende artikel over het project in het parochieblad afgedrukt.  
Gelukkig mocht bij de glühweinverkoop aan de kerk een vrije gift 
aan het project worden besteed. Uiteindelijk werd een 400 euro 
verzameld bij alle kerstactiviteiten samen. 
In het educatief project werden nieuwe suggesties aan de scholen 
gedaan om lessen rond de verhaalpanelen toe te spitsen op 
kansarmoede. Wij hopen dat dit dan ook hier en daar gebeurde. Wij 
kregen enkele leuke felicitaties voor de verhaalpanelen van 
gezinnen die er een gezamenlijke kerstwandeling langs maakten.  
De opkomst tijdens de twee kerststallenwandelingen was veel lager 
dan vorige jaren. Vermoedelijk schortte er nog meer aan de 
promotie dan de al genoemde feiten. Ook gaven de jonge gezinnen 
aan dat de wind toch wel wat koud stond op tweede kerstdag en 
daarom vertrokken velen ook sneller huiswaarts. Toch was er 
tevredenheid bij beide wandelingen. De beloofde stoelen en 
bijkomende kerstverlichting van de gemeente waren er niet 
(niemand kon ons enige uitleg verschaffen - compleet 
misverstand?). De politie deed voortreffelijk haar werk. 
Tijdens het slot nam de verteller van dienst de kinderen een hele 
tijdlang onder zijn vleugels, en ook de koren deden goed hun best. 
Dat maakte er een stevige avond van. 
Volgende jaar bestaat het circuit al 10 jaar en dan zal een jubileum-
programma de hindernissen van het jaar 2008 doen vergeten. 

DE LOODS KORT IN CIJFERS 
 
Aantal ontvangsten van goederen in 2008:  141 (154 in 2007). Aantal keren dat di-
verse goederen in 2008 werden bezorgd: 119 (107 in 2007). Aantal keren dat daar-
naast ook nog kledij werd weggegeven:  57 (60 in 2007). Er werd dus iets minder 
keren goederen gebracht maar meer uitgedeeld. Het gaat meestal over verschillende 
materialen tegelijk tot het bezorgen van alle basisbenodigdheden voor een gezin. Een 
zware opdracht, die wij nu gelukkig met wat meer vrijwilligers de baas kunnen. 


