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WIJZIGING ADMINISTRATIE 

 
Gelieve nota te nemen dat ons se-
cretariaat is overgebracht naar de 

Kapelstraat 19, 2520 Ranst 
(Broechem). 

 
Tel.: 0496 / 72 63 99 

 
Permanentie: maandag en vrijdag 

tussen 10 en 12u.  

 

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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Nieuwsbrief voor vrijwilligers en  

sympathisanten van Recht en Welzijn vzw 

SCHAKELEN SCHAKELEN SCHAKELEN SCHAKELEN     

Nieuwsbrief 26 
9de jaargang        

2009 - 2 

 

Een warme ROMMEL-
MARKT Bruisend van leven... 
 

 

Volgende keer: 

Weekend van 3 + 4 

oktober! 

 

 

 

 

DE LOODS 

 

 

 
MET HEEL UW FAMILIE / GEZIN ZIN IN EEN LEKKER(E)   

EN GEZELLIGE BBQ OP 22 AUGUSTUS? 
 

SCHRIJF JE DAN NU IN 03/485 70 32 
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STERK STERKER... SOEPELST 
Wereld-Delen heeft een stevige werking, en Contact Sleutels met 
daarbij het project vertel– en speelgoedtassen (en andere objec-
tieven) zorgt ook voor een sterk gebeuren. 
We doen het alleen maar om andere mensen, zwakkere mensen 
sterker te maken. Sterk zijn moet dienen om anderen sterker te 
maken. Als ik vaststel welke nieuwe inzet onze werking steeds 
meer vraagt dan kan het niet anders gezegd dan dat we een zeer 
sterke werking hebben. “… die veel te weinig is gekend”, hoor ik 
sommige van onze mensen daarop reageren. En gelijk hebben ze: 
onze vrijwilligers verdienen het respect dat samenhangt met meer 
bekendheid. Maar laten we tegelijk bescheiden blijven en gewoon 
goed blijven vooruit kijken. Wij dienen immers vooral soepel te 
zijn om te kunnen blijven aansluiten bij de (misschien nog veel 
onbekende) uitdagingen die ons wachten. Vooruit dan maar! 
Chris Nollet, coördinator 

DE NIEUWE WERELD 
De Nieuwe Wereld kwam in korte tijd tweemaal in actie. Zo 
organiseerden zij op 13 juni een uitstap met asielzoekers 
en mensen zonder papieren. Dat gebeurde in een prachtig 
zonnetje dat lekker was op het boottochtje door Lier. Daar-
na bergop, beter trapop de toren van den Sint-
Gummarustoren in. Dat viel zéér in de smaak van het leer-
gierige en enthousiaste deelnemerspubliek. En alsof dat 
niet genoeg was aten ze met zijn allen nadien pannenkoe-
ken in De Kluis. Tof! 
Dan liep ook de tentoonstelling “Tot leven komen” van 15 
tot 26 juni in zaal Colibrant te Lier. Van de interviews vol 
getuigenissen met immigranten met Saddie Choua maakte 
Elisabeth Verwaest pakkende beelden. De fotoreeks schets-
te de gevolgen van wereldwijde ongelijkheid,  sociaal on-
recht en een cultuur van onverantwoord omgaan met de 
medemens waardoor vluchtelingen genoodzaakt zijn in de 
Westerse wereld aan te kloppen waar ondermeer vernede-
ring, uitbuiting en uitsluiting op hen wachten. Op 22 juni 
was er tevens een wake, jammer genoeg voor beperkt pu-
bliek. Alles bijeen werd heel zinvol werk rond vluchtelin-
gendag 20 juni geleverd. Proficiat! 

11 

 

Trouwe sponsor 
van De Loods 

Vrije vertaling van de brief van Zuster Muanji van 
Centres Mpandilu na onze laatste zending: 
 
Beste vrienden, 
 
Met deze brief wil ik u danken voor uw gift voor onze gehandicapte 
kinderen van Mpandilu. We hebben de 1.198 euro´s goed ontvan-
gen. Inderdaad, deze hulp is zeer welkom.. Wij hebben hiermee 
proteïne rijk voedsel en medische zorgen kunnen verstekken aan 
slecht gevoede kinderen, ongeveer 28, waarvan 17 meisjes en 11 
jongens.  
 
We zijn u erg dankbaar voor uw blijk van vrijgevigheid ten voordele 
van onze mindervalide kinderen. Dankzij uw steun kunnen wij het 
voortbestaan van het werk Mpandilu verzekeren. Mode de goede 
God het u honderdvoudig teruggeven! 
Wij rekenen heel erg op uw solidariteit om ons werk te doen sla-
gen. Alvast hartelijk dank voor uw medewerking. 

len. 
De meisjes zitten niet om een antwoord verlegen en ze vinden dat 
die man niet moet zagen en zijn job moet doen. Ik zeg hen dat hij 
die job misschien wel doet om geld te verdienen voor zijn vrouw en 
zijn kinderen en dat hij misschien wel tienerdochters heeft als zij 
die graag geld willen voor een schoolopleiding, kleding en lippen-
stift en het verder heel normaal vinden dat hun vader daarvoor 
zorgt. 
Gij moet goed nadenken over wat ge zegt, zeggen ze mij en ik ant-
woord: jullie ook. 
Ik vermoed niet dat ik hun bekeerd heb maar kwaad was degene 
die ik even later uit de bus ontmoette ook niet. Ik hou ervan ge-
sprek aan te gaan met mensen over datgene dat zich voordoet.  De 
bus geeft mij daar ruimschoots gelegenheid toe.  
Lieve Pepermans 
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 BUSVERHALEN 
 
Half ingedommeld zie ik de bus Duffel binnenrijden. Plots commotie.  
Vokke, vokke, … een oud moedertje buigt zich, de paniek duidelijk 
voelbaar in haar stem, over het vokke naast haar, wiens figuur een 
ingezakte indruk maakt.  Een medereiziger bemoeit zich met de 
zaak en helpt vokke bij bewustzijn te houden. De chauffeur stopt. 
We zijn nochtans niet ver van het ziekenhuis en de spoedingang. 
Maar de chauffeur staat onder protocol en verwittigt de spoeddien-
sten om uit te rukken. Ze zijn er weldra om vokke mee te nemen 
op de brancard naar het ziekenhuis voor nazicht. Het moedertje 
rept zich actief naar de ambulance, blij dat mensen met kennis van 
zaken het boeltje even overnemen. Haar gezicht staat duidelijk ge-
schrokken, al merkt ze het niet want ze is bezig. Eventjes heeft ze 
gedacht dat vokke weg was, voorgoed. 
 
De bus naar Willebroek deze keer.  Veel jong volk op de bus. Som-
mige van allochtone afkomst. Goed geïntegreerd zo te zien aan de 
manier waarop de tienermeisjes, wars van de eigen culturele ach-
tergrond hun seksualiteit etaleren. Plotseling een harde boenk.  Een 
jong meisje valt van de verhoogde zitplaats ruggelings op de grond. 
Een epilepsieaanval zo te zien. Het duurt even voor het kind bij-
komt en zij bevestigt wat haar vriendin al zei: geen ambulance, dat 
heeft geen zin. De chauffeur kan niet anders en telefoneert toch 
naar de hulpdiensten. De mensen van de ambulance arriveren maar 
keren onverrichterzake terug. Het slachtoffertje is bijgekomen en 
wenst niet mee te gaan voor onderzoek. De 2 meisjes verlaten de 
bus en zullen moeten wachten op een volgende om ter bestemming 
te geraken. 
Op dezelfde bus, even later, voelt de chauffeur zich beetgenomen 
als een (jonge) passagier een halte te vroeg afbelt. Hij excuseert 
zich niet hoorbaar. Is ’t plezant, vraagt de chauffeur, duidelijk ge-
frustreerd. Hij is uiteindelijk degene die de bus uit het verkeer moet 
halen en er terug inbrengen, wat hij na de gemiste stop ook prompt 
doet. 
Commentaar van de meisjes tegenover mij. De chauffeur heeft 
geen manieren. Allez, da’s toch zijn job. Ik kan de commentaar op 
mijn beurt ook niet laten en ik vraag hen waarom die man geen be-
leefde passagiers verdient. Of waarom die man zijn dagje niet mag 
hebben als hij het idee heeft dat mensen met zijn voeten ramme-
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♥ Woensdagavond 14 januari.  Met een uitgebreid assortiment 
kazen en een lekker wijntje hebben we onze jaarvergadering 
gezellig aangekleed. Iedereen kreeg de kans om suggesties te 
doen en vragen te stellen. Wie er dit jaar niet bij kon zijn, 
moet vast en zeker volgend jaar komen. Het is de gelegen-
heid bij uitstek om elkaar beter te leren kennen! 

♥ Op 22 maart 2009 hebben we in het Gildenhuis van Broechem 
onze solidariteitszondag gehouden. Onder het motto een    
(H)eerlijke maaltijd hebben ook dit jaar velen kunnen genie-
ten van het talent van onze koks. De opbrengst bedroeg 
1.086 euro en werd integraal overgemaakt aan Broederlijk 
Delen als steun voor de strijd van de armsten in India. 

♥ Dit voorjaar hebben we een brief gestuurd naar al onze 
schenkers en sympathisanten in de hoop onze financiële bud-
getten in evenwicht te houden. De opbrengst van deze actie is 
nog niet helemaal berekend. U krijgt de cijfers te lezen in de 
volgende nieuwsbrief. 

♥ We zullen ook een oproep doen aan een aantal verenigingen 
van Groot Ranst om een bijdrage te leveren voor onze voed-
selhulp. 

♥ Het bureel en de vergaderruimte in De Loods zijn er niet ge-
komen. We hebben wel twee  kamers in het voormalig kloos-
ter aan de Kapelstraat kunnen huren. Er wordt nog druk ge-
werkt aan de nodige herstellingen, maar onze administratieve 
medewerkster heeft er toch al haar intrek genomen. 

♥ Dit jaar zijn we gestart met de organisatie van vormingsda-
gen voor onze vrijwilligers: een specifieke vorming voor onze 
medewerkers van De Loods op 13 juni en een algemene vor-
ming voor alle vrijwilligers op 18 juni.    

♥ Wie graag een artikeltje schrijft voor de Nieuwsbrief kan de 
tekst zenden of mailen naar het secretariaat. 

ACTUEEL
 

ACTUEEL
 

ACTUEEL
 ACTUEEL
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TAALWERKING 

 
Taalcoördinator Hugo Boen heeft eind juni zijn taak neer-
gelegd. Andere engagementen maken het voor hem on-
mogelijk om nog voldoende tijd vrij te maken voor vzw 

Recht en Welzijn. Wij zijn hem heel dankbaar voor zijn jarenlange 
inzet en wij respecteren zijn beslissing, maar zijn ons bewust van 
het feit dat het moeilijk zal zijn om een plaatsvervanger te vinden. 
Bovendien heeft de taalwerking het moeilijk (grote vraag, steeds 
minder vrijwilligers) en dan komt zo’n vertrek zwaar aan. Hoe het 
verder gaat zal de tijd uitwijzen. 
 
In onze vorige Nieuwsbrief heeft u reeds kunnen lezen dat we meer 
aanvragen krijgen dan we vrijwilligers hebben. Schooljaar 2008-
2009 waren er 15 vrijwilligers die in 13 scholen les gaven aan zo´n 
190 kinderen en jongeren. Voor de volwassenen waren onze vrijwil-
ligers in drie scholen actief. Drie vrijwilligers hebben 28 cursisten 
onder hun hoede genomen. Een hele opgave!  
 
Meer aanvragen konden we helaas niet positief beantwoorden. 
Daarom doen we ook dit jaar weer een dringende oproep aan ieder-
een die zijn taalkennis wil delen met kleuters, jongeren en volwas-
senen die het Nederlands niet machtig zijn. We hebben hiervoor 
reeds een folder ontwikkeld die kortelings zal verspreid worden. Ge-
ïnteresseerden kunnen steeds contact opnemen met Chris Nollet, 
(03 / 485.73.52). U kunt ons ook altijd een mail sturen: wereld-
delen@scarlet.be.               

VERTEL– EN SPEELTASSEN 
 
Van het Armoedefonds (Vlaams Welzijns ministerie) kregen wij 
23.000 euro voor en project in (bijna) alle Lierse scholen. Alleen het 
Steineronderwijs deed niet mee om kansarme leerlingen in het kleu-
teronderwijs beter te kunnen ondersteunen. Zij zullen extra aan-
dacht krijgen via rugzakjes met spel– en voorleesmateriaal dat thuis 
bij de ouders mag gebruikt worden. Na een lange inwerktijd gingen 
bijna alle scholen van start.  In september zijn alle scholen mee in 
de boot en loopt een tweede intens werkjaar waarvoor een nieuwe 
subsidie werd aangevraagd.  
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10. Verzamelde goederen van welke aard ook zijn eigendom van de 

organisatie. Ook voor de eventuele verkoop ten gunste van de 
werking zijn duidelijke administratieve regels.  

 
Verder besloten de vrijwilligers om een klantenbalie in te richten om 
elke hulpvrager persoonlijk en gestructureerd te kunnen helpen, 
maar ook om schenkers goed te kunnen ontvangen en tegelijk om te 
voorkomen dat sommigen rommelwaren zonder verhaal in De Loods 
achterlaten. De registratie zal zo ook nauwkeurig kunnen gebeuren.   

(Vervolg van pagina 6) 

EEN NIEUW SECRETARIAAT 

 
Zoals u reeds kon lezen bij actueel verhuisde de administratie van de 
Nierlenderstraat 16 naar de Kapelstraat 19 in Broechem.  
 
Sinds begin juni wordt er hard gewerkt om er naast het secretariaat 
ook al het materiaal voor onze lesgevers in onder te brengen. Het 
plaatje is nog niet compleet maar iedereen kan er bij mij terecht op 
maandag en vrijdag van 10u tot 12u na telefonische afspraak 
(0496 / 72.63.99). E-mailadres: administratie.wd@gmail.com. Be-
halve het secretariaat wordt er ook een ruimte in orde gebracht waar 
vergaderingen en andere activiteiten kunnen georganiseerd worden.     
 
Naast het bijhouden van de bestanden van vrijwilligers en donateurs, 
zal ik ook de boekhouding van onze vzw verzorgen. Brieven typen, 
folders maken, het jaarverslag opstellen, enz. behoren eveneens tot 
mijn taken. Een heel gevarieerd pakket, allemaal nieuwe gezichten, 

onbekende software, kortom een we-
reld vol uitdagingen… Vanmorgen 
vroeg Chris Nollet me of ik al aan de 
Nieuwsbrief was begonnen? Diep ge-
graven in mijn geheugen waar mo-
menteel de folders voor de barbecue 
dansten naast de facturen en het 
jaarverslag wachtte op een laatste 
artikel. Neen, de Nieuwsbrief zat er 
nog niet tussen… Nu wel...    
Chris Mullie     
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 TAALWERKERS gevraagd! 
 

Gezocht voor regio Lier - Malle,      
Berlaar – St.-Job 

 
Vrijwilligers  

Taalondersteuning 
 

Voor anderstalige kinderen (kleuters, lager en secundair onderwijs) 
zoeken wij vrijwilligers voor aanvullende taalactiviteiten gedurende 
1 of meer uren per week (oktober – begin juni), meestal gekoppeld 

aan scholen. 
 

Wij voorzien alle nodige vrijwilligersvereisten (verzekering, onder-
steuning en vorming, een terugvalgroep) en kostenvergoeding. Mi-

nimaal verwachten wij een engagement  
voor 1 schooljaar. 

 
 

Info: 03/485.73.52 
(Of zend ons jouw kandidatuur met motivatie) 

Download onze folder taal van www.wereld-delen.be ! 

 
Sonja Roskams is verhuisd maar blijft 
actief bij het verwerken van spellen 
en educatief materiaal dat vanuit 
Vlaanderen in Peru aankomt en om-
gezet moet worden naar de lokale 
vereisten. Sonja heeft ondertussen 
(eind 2007 al) haar hotelwerk-
zaamheden stopgezet zodat zij meer 
beschikbaar is voor Chico Latino. 

In oktober 2009 komt Sonja naar België voor enige tijd en hebben 
wij de kans om bij te praten! 
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CENTRES MPANDILU 

 

 Van Zuster Christine Muanji kregen wij onderstaande brief: 
(Zie vertaling op pagina 11) 



6 

 
 
VORMINGSMOMENT:  
10 Belangrijke Regels 

 
De vrijwilligers van De Loods hielden een vormingsmoment op  
12 juni 2009 waarbij zij enkele aandachtspunten voor een betere 
werking aanbrachten. Deze aandachtspunten werden in 10 bondige 
regels samengevat als een soort geheugensteun. 
 
1. Een eerste regel heeft het over het recht op hulp van hulpvra-

gers die naar De Loods worden verwezen door OCMW of an-
dere verwijzers. Als dezen herhaaldelijk (max 3 keer in één 
jaar tenzij de verwijzer dit anders beoordeelt) uit zichzelf zijn 
teruggekeerd naar De Loods wordt de verwijzing getoetst. 

2. Als vrijwilligers beoordelen wij niet zelf over de hulpbehoe-
vendheid, maar bij twijfel zullen we dit toetsen bij de verwij-
zers. Wij staan zonder vooroordeel open voor alle personen 
ongeacht hun afkomst, religie of dergelijke… 

3. Wij hoeden ons voor profitariaat en vermijden dit in de hand 
te werken door de goederen gratis aan te bieden. Wij werken 
mee als de verwijzer een financiële regeling voorstelt. 

4. Kansarmen verdienen respect, een beleefde en kordate aan-
pak. Ze hebben recht op degelijke en onbeschadigde goede-
ren. Voorkeurtaal is het Nederlands. 

5. Er is een (verplichte) regeling uitgewerkt om verantwoord om 
te gaan met de financiële aangelegenheden van de hulpvra-
gers. 

6. Voor een vlotte interne regeling zijn er goede afspraken waar 
de coördinator het laatste woord over heeft. 

7. Interne verkoop van goederen aan vrijwilligers en aan derden 
kan alleen binnen goede afspraken en in het voordeel van de 
werking. Tweemaal per jaar kan een rommelmarkt worden 
georganiseerd.  

8. Basisgoederen komen altijd aan de kansarmen toe. De 
mooiste stukken die voor kansarmen van belang zijn worden 
exclusief aan hen voorbehouden. 

9. Transport gebeurt door minstens 2 personen samen. Het aan-
vaarden van goederen verloopt volgens duidelijke afspraken 
en wij aanvaarden en weigeren afvalbewust. 

(Vervolg op pagina 9) 
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BARBECUE  
 
De elfde editie van onze jaarlijkse zomerse 
barbecue vindt plaats op zaterdag 22 augustus 
2009 in het Franciscusheem van Broechem van 
17u tot 20.30u. Iedereen is er van harte wel-
kom! 
Ook dit jaar kunt u na de aperitief genieten 
van een vlees-, vis– of vegetarisch menu met 
een uitgebreide groententafel. De prijzen blijven democratisch: 12 
euro voor volwassenen en 8 euro voor kinderen. Voor inlichtin-
gen en inschrijvingen kunt u terecht bij Leo Tercken (03 / 

485.70.32), Tini De Roover (03 / 485.66.15) en Chris De 

Queker (03 / 383.03.25). De inschrijvingsstrook vindt u 

eerstdaags in de brievenbus. 
 
Zoals steeds gaat de opbrengst naar werkingskosten voor de hulp 
die onze vrijwilligers geven aan mensen met minder kansen.    

ALGEMENE VORMING 
 
Een algemene vormingsdag voor onze vrijwilligers ging door op 18 
juni en had als thema: “De realiteit in onze samenleving: verschei-
denheid.”  
 
Aan de hand van de eerste oefening en een reeks gerichte vragen 
kwamen we allemaal tot de conclusie dat we erg snel een naam-
plaatje kleven op iemand op basis van zijn/haar uiterlijk zonder ook 
maar iets te weten over zijn/haar achtergrond. De tweede oefening 
leerde ons een schets te maken van onze eigen binnenkant 
(ervaring, waarden, normen, enz.). Dit was niet alleen een moeilij-
ke maar tegelijk een heel confronterende opdracht. Het bleek na-
melijk dat de waarden en normen die voor de ene persoon o zo van 
zelfsprekend zijn, dit helemaal niet zijn voor de andere…   
 
Openheid en inlevingsvermogen zijn echt geen loze kreten, maar 
middelen om verdraagzaamheid en begrip te creëren binnen ver-
schillende culturen. 
Chris Mullie 


