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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, bege-
leidingswerk, 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,           Gui-
mardstraat 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.  

Verantwoordelijke uitgever: C.Nollet, R&W vzw, ON 459.814.147, Nierlenderstraat 16  2520 Broechem 

Wil je zelf een artikeltje schrijven voor de Nieuwsbrief? Heb je suggesties of op– en 
aanmerkingen? Je kan alles kwijt bij de ‘redactie’. Stuur een berichtje naar admini-
stratie.wd@gmail.com of schrijf een brief naar Administratie Wereld-Delen, Kapel-
straat 19, 2520 Broechem. Of spring gewoon binnen. Ik ben maandag en vrijdag 
tussen 10—12 u één en al oor…  Chris Mullie 
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Vertrouwd met elkaar of 

Nieuwsbrief voor vrijwilligers en 
sympathisanten van Recht en Welzijn 

toch een beetje vreemd? 

Met A kom ik wel vaker in contact. Zij spreekt mij over in-
cestplegende Belgen, over haar godsdienst die ze op rijpere 
leeftijd echt beter leert kennen, over relaties en houdingen 
van Belgen en Turken waarvan ze het fijne niet werkelijk 
begrijpt. Het is niet eenvoudig een weg te vinden tussen 
het spervuur van vragen die ze al te vaak op mij afvuurt, 
eerlijk te blijven en toch een beetje de reserve van het 
vreemd-zijn te bewaren. Toch is er waardering en ik wil 
graag dat die waardering waardering blijft. We wisselen 
kennis uit en daaruit groeit begrip. We gunnen mekaar tijd 
om daarmee rond te komen en misschien zijn wij vrienden, 
wie weet…  

Lieve P. 

Nieuwsbrief 27 

9de jaargang        

2009 - 3 

In dit num-

mer 



Doordenkertje 

Ik heb daarstraks Simonneke nog eens gezien toen ze folders uitdeel-
de voor de voedselbank. Is zij voor jou, in al haar eenvoud, ook niet 
zo'n inspirerend mens? Ik moet hieraan denken omdat ik met iemand 
een discussie voerde over wie of wat God is. Die iemand is een mens 
die God zoekt in kennis en in dikke boeken over wijsheid. En dit ter-
wijl de waarheid zo simpel is als de bergrede zelf.  God is wie geeft 
en deelt. God is in wie zich laat beroeren en het aandurft 'vriend' te 
zijn. Hoe weinig evident nog onder mensen in een tijd waar vriend-
schap iets berekends kreeg.  

In mensen als Simonneke is wie God is nog duidelijk zichtbaar. Ze 
geven zichzelf en ge kunt hen moeilijk dom of naïef noemen. Het zijn 
mensen die kiezen voor het goede en in wie wat kwaad is simpelweg 
geen kans krijgt. Ge moet Simonneke niet direct in de bloemen zet-
ten, dat vraagt ze niet, maar ik dacht dat je wel kans zou zien ie-
mand als zij heel bijzonder te eren vanwege haar inzet.   

Lieve P. 
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Het kapelletje van de Kapelstraat 19 

Zoals jullie ondertussen wel weten is het secre-
tariaat van Wereld-Delen gehuisvest in het 
voormalig klooster. Boven de deur hing het al-
om bekende Maria-kapelletje. Maar je zag het 

nauwelijks hangen. Het ging hele-
maal op in de wit-grijze kleur van 
de gevel.  

Dankzij Gust en Tinne Gijsels-Mols en Monique Gijsels 
met de technische ondersteuning van haar echtgenoot 
is het kapelletje keurig hersteld en heeft Maria haar 
vertrouwde prachtige “look” terug gekregen.  

Wij danken voor hun steun: 

Frituur Jos en Annie, 

Lostraat Broechem 
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Vertaling van de brief van zuster Christine Muanji (pagina 5) 

Dag Pater Frans, 
Bij deze wil ik u vragen hoe het gaat met de gezondheid zonder uw dagelijk-
se activiteiten te vergeten. Wat ons betreft, we stellen het goed spijts de 
economisch-financiële crisis die we doormaken. 
Inderdaad, het schooljaar begon op 7 september om klokslag 8u. Zowel de 
leraren als de kinderen waren allen op de afspraak. Het aantal leerlingen is 
met 30% gestegen in al onze centra, 367 dove en mentaal gehandicapte kin-
deren (168 meisjes en 199 jongens). Hierdoor komt de uitrusting, de ban-
ken, tafels en stoelen, in het gedrang. Sommige klaslokalen zijn minder ruim 
geworden. We hebben ook niet voldoende schoolgerief. Ik sta voor enorme 
financiële problemen, u kent ze. Ik kan noch de problemen van de uitrusting 
oplossen noch de administratieve nood lenigen. Het Centrum Fleur in Kanan-
ga 2 opende zijn poorten voor 75 leerlingen, waarvan 32 meisjes en 43 jon-
gens. Als nieuw centrum kampt het ook met problemen. 
Daarom roep ik uw financiële hulp in om deze problemen te kunnen oplos-
sen. Wilt u diaken Chris Nollet contacteren en vragen of hij geen financiering 
heeft gekregen? Hij heeft nuttige informatie over de structuur. Vraag hem 
zich te buigen over ons probleem a.u.b. We verkeren in nood en verwachten 
dringend zijn steun.  
We hopen dat u aandacht kunt besteden aan ons verzoek. Met de beste wen-
sen van de onderwijzers en de kinderen van Mpandilu. Zuster Marie-Christine 

Project taal en participatie in het onderwijs te Lier ten einde 

Leen MEYER, onze schoolopbouwwerkster, heeft op 30 november het 
3-jaar durende project taal en participatie in het onderwijs 
(Managers van diversiteit, Vlaamse overheid) te Lier beëindigd. 

Het heeft danig veel sleurwerk gevraagd, zoeken naar de juiste toon 
in de samenwerking, steeds opnieuw appel doen op ouders, scholen, 
instanties om resultaat te boeken. 

Leen laat enkele zichtbare resultaten achter. Zo gebruiken heel wat 
scholen haar pictogrammen in de communicatie met ouders. Het 
project Vertel– en speelgoedtassen wordt enthousiast gevolgd (en 
verder gezet) in op één na alle Lierse scholen (en in onze taalwer-
king). Den babbelier heeft ze mee op sporen gezet bij VormingPlus 
en Open School zit te wachten tot scholen het initiatief nemen voor 
moedertaalles, een project dat samen met een paar van onze taal-
werkers werd voorbereid. Terwijl wij uit onze er-
varingen graag advies willen geven aan stad Lier, 
danken wij Leen van harte! 
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Vergoedingen voor vrijwilligerswerk 

Op 12 oktober bereikten ons enkele nieuwigheden in de wetgeving op vrijwilli-
gerswerk. Daarbij worden opnieuw de twee stelsels uiteengezet voor vrijwilligers 
die hun kosten wensen te recupereren. De maximumbedragen werden geactuali-
seerd. Voor forfaitaire kostenvergoedingen (dit systeem wordt bij ons uitzonderlijk 
toegepast) zijn de maximale bedragen (in 2009) 30,22 euro per dag en 1208,72 
euro per jaar. Binnen dit bedrag moet de vrijwilliger geen kosten bewijzen. In de 
nieuwe regeling kunnen vrijwilligers naast dit forfaitaire bedrag ook een vervoers-
vergoeding krijgen, maar dan dienen zij de vervoerskosten te bewijzen. Voor de 
kilometervergoeding worden maximumbedragen vastgelegd die gelijk zijn aan de 
tarieven voor openbare diensten (0,3026 euro) en dat maximaal voor 2000 km 
per jaar (dus: bij een maximaal km-bedrag van 0,3026 euro mag men tot 605,20 
euro per jaar vervoerskosten indienen).  
Wanneer echter gekozen wordt voor de werkelijke kostenvergoeding dan kunnen 
de vervoerskosten terugbetaald worden zoals wij dat gewoon waren en zonder 
begrenzing. Momenteel worden bij ons de vervoerskosten terugbetaald tegen 0,30 
euro per km. Naar verluidt bedragen in de private sector vergoedingen van en 
naar het werk gemiddeld 0,12 tot 0,18 euro per km. Bij de overheid zijn de ver-
plichte km-vergoedingen van toepassing. Bij vrijwilligersverenigingen is dergelijke 
vergoeding geen verplichting. Slechts een deel van onze vrijwilligers vraagt een 
km-vergoeding. Maar tegelijk vraagt de grote meerderheid geen vergoeding van 
andere kosten, ook al maakt men die gaandeweg ook. Wij zijn hen daarvoor 
dankbaar, want koken kost geld... en dat is niet altijd eenvoudig te regelen. 

JE KUNT ‘T NIET DENKEN OF HET IS ER! 

DE LOODS is een broeiend schouwspel, elke keer opnieuw als de 
poort er open gaat en de harde werkers er aan de slag gaan. Men 
heeft nauwelijks gekeken wat er aan werk voor de boeg staat of de 
eersten die om goederen komen, staan op de drempel. Soms is het 
een hele klus om uit elkaar te houden wie nu juist bij wie hoort, wel-
ke familie wat nodig heeft, enz… Helpende handen blijven een grote 
nood. Moedige handen vooral, want er is werk aan de winkel, niet 
enkel op vrijdag, ook op andere dagen. Soms komen 
extra helpers vanuit het verre Antwerpen.  

Nieuw is het fietsenaanbod dat in samenspraak met 
het asielcentrum werd overgenomen en tot extra drukte leidt. Tege-
lijk bereiken ons signalen dat tweedehandswinkels voor andere ar-
men dan onze huidige doelgroep te duur worden. Kunnen wij iets 
extra doen? Een tweede doelgroep erbij? 

Wil je alvast komen helpen, handen uit de mouwen?  

Bel dan naar Tine! 03/485 73 52! 
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• Af- gelopen zomer hebben we een nieuwe folder van onze 

taalwerking verspreid. Met een brief aan de schooldirecties en officiële 
instanties hebben we gevraagd om onze dringende oproep te onder-
steunen via eigen publicaties. Dit alles om het schooljaar te kunnen 
starten met voldoende ‘mankracht’. En… ‘t lijkt te lukken. 

• De vergaderruimte en het secretariaat in de Kapelstraat zijn inmiddels 

operationeel. Het lesmateriaal is geïnventariseerd en gecodeerd. De 
eerste taalmedewerkers hebben ondertussen de weg al gevonden naar 
onze ‘bibliotheek’. Van de vergaderruimte wordt ook dankbaar gebruik 
gemaakt, niet alleen om te vergaderen maar ook om les te geven. 

• Onze bestelauto heeft wel wat ouderdomsverschijnselen maar is toch 

strijdvaardig. Bij het ter perse gaan van deze 
nieuwsbrief vernam ik dat de nummerplaten bin-
nen zijn. Onze auto kan de baan op! 

• Op zondag 20 september werd het jaarlijks bene-

fietfeest van Chico Latino gehouden. De prachtige 
dansgroep KAPULI heeft ons kennis laten maken 
met dansen waarvan sommige uit de Inca tijd 
stammen. Hun originele kostuums, de heerlijke 
Peruaanse en Belgische hapjes en drankjes maakten dit Peruaanse 
buurtfeest onvergetelijk.   

• De rommelmarkt tijdens het weekend van 3-4 oktober, was weer een 

succes. Veel mensen zijn naar huis vertrokken met spullen die ze voor 
een prikje konden meenemen. 

• We zijn volop bezig met de voorbereiding van het Kerststallencircuit. 

We vieren dit jaar het 10-jarig jubileum en willen dit niet ongemerkt 
voorbij laten gaan. Meer informatie over familiewandeling en lichtjes-
tocht krijgt u straks in de brievenbus (Broechem centrum).  

• Van CERA kregen we vrijkaartjes voor cliënten en vrijwilligersom op 5 

december naar De Efteling te gaan. En dankzij de Rotary van Antwer-
pen-Oost kunnen we op 15 december allemaal genieten van een sfeer-
vol kerstconcert in de St. Pauluskerk van Antwerpen. 

• Op 13 januari 2010 vindt de Jaarvergadering plaats. Alle vrijwilligers  
(ook wie stopte in 2009) zijn welkom met hun partner.  

• Het project Vertel– en speelgoedtassen heeft verlenging gekregen en 
gaat haar tweede projectjaar in. Anne-Marie Verheyen volgt dit op.  

ACTUEEL
 

ACTUEEL
 

ACTUEEL
 ACTUEEL
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Taalwerking 

Op 16 september hield de taalwer-
king een startvergadering gehou-
den in het secretariaat. De nieuwe 
taalcoördinator An was heel en-

thousiast aan de slag gegaan, maar moest en-
kele weken later haar ontslag indienen om ge-
zondheidsredenen. Zowel de taalwerkers als 
zijzelf vonden dit heel erg jammer. Wij hopen 
dat ze snel weer beter wordt! Ondertussen tracht een nieuwe taalwerker 
zich het coördinatiewerk eigen te maken. 

Ondertussen zijn 17 taalwerkers aan de slag gegaan op 13 locaties voor 25 
sessies per week (van 30 tot 120 minuten). Magda geeft les in het secreta-
riaat aan een vijftal jonge volwassenen. In het totaal geven we les aan 146 
leerlingen, van kleuters tot volwassenen. Dit is behoorlijk veel. Toch heb-
ben we ook dit jaar enkele scholen moeten teleurstellen en hebben we 
voorrang moeten verlenen aan kinderen die geen Nederlands kennen.  

Naast de uitgebreide bibliotheek ofte materialenbank met veel nieuwe boe-
ken hebben we ook nieuwe 2 cd-spelers in gebruik genomen. Met de taal-
werkers werd afgesproken om geregeld samen te komen om ervaringen en 
tips uit te wisselen. Tijdens de vorige bijeenkomst werd ook een 
‘leerkrachtenkaart’ uitgereikt in de hoop dat onze taalwerkers hiermee kor-
tingen krijgen bij boekhandels en meer faciliteiten in bibliotheken.  

Ons project Vertel– en Speelgoedtassen is aan haar tweede jaar toe. 
De taalwerkers en scholen die er reeds mee werken zijn heel enthousiast. 

Chris M. en Chris N.       

De materialenbank 

IN MEMORIAM 

"Dankbaar voor wat zij voor ons betekende" is de inleidende tekst van het 
overlijdensbericht van Maria De Ridder. Maria overleed in het RVT Czaga-
ni op 18 november 2009. Zij werd 82 jaar. Gedurende vele jaren, en ver-
moedelijk zonder dat iemand uit haar omgeving en familie het wist, steun-
de zij het werk van Wereld-Delen. Zij was één van de vaste donateurs die 
elke maand een bedrag voor ons begeleidingswerk liet overmaken. Wij zijn 
dankbaar voor haar gulheid, haar vertrouwen in onze werking en trouwe 
steun. Aan familie en kennissen bieden wij graag ons medeleven aan. 

Zoals u in onze actualiteiten rubriek kan 
lezen vond het jaarlijks benefietfeest van 
Chico Latino plaats op 20 september. Chico 
Latino ondersteunt 9 bibliotheken en 35 
kleuterprogramma’s in de bergdorpjes van 
Peru. In de bibliotheken krijgen de kinderen 
begeleiding bij hun huiswerk en kunnen ze 
oefenen met leuke leerspelletjes. De 

onderwijzers van de bergschooltjes hebben gemerkt dat die kinderen 
het op school veel beter doen en willen er heel graag in hun klassen 
ook mee werken. Deze bergklasjes zijn heel klein. Meestal is er maar 
één, soms 2 onderwijzers voor alle leerjaren. Dankzij deze leerspel-
letjes kunnen de kinderen van bijvoorbeeld het 2e en 3e leerjaar zinvol 
bezig zijn, terwijl de meester de kleintjes van de eerste klas leert lezen. 
Met de opbrengst van het benefietfeest wilt Chico Latino zoveel 
mogelijk schooltjes bevoorraden met een pakket educatieve spelletjes. 
Het Solidariteitswerk van Wereld-Delen Internationaal ondersteunt dit 
werk ten volle. Onze Sonja Roskams is trouwens na een verblijf van 
vele jaren in Peru terug gekeerd naar Vlaanderen met echtgenoot en 
kind. Zij zal ons tijdens het Kerststallencircuit uitgebreid kunnen 
vertellen over ons project.  
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Met de bus reizen is altijd plezant 

In hoeverre het initiatief aansluit bij de nieuwe politiek van de Lijn die 
voorschrijft dat reizigers vooraan op de bus moeten stappen, is mij 
voorlopig nog onduidelijk. Punt is dat de chauffeur van mijn bus syste-
matisch naar vervoersbewijzen vraagt. En dat zoiets geen overbodige 
luxe is, bewijst zichzelf in de korte tijd dat ik meerijd. Net nu ik gewend 
was mijn vervoersbewijs op zak te houden, klaar om te tonen als de 
politie de bus overvalt op zoek naar een verdwaalde illegaal die zwart 
wil rijden.  

De chauffeur is gegeneerd maar tegelijk vastbesloten zijn heilige plicht 
tegenover de Lijn te vervullen. Zijn gêne praat hij weg tegen oudere 
mensen die de tijd van de beleefde, welopgevoede Belgen nog mee-
maakten. Hij is van allochtone afkomst maar zeer goed ingeburgerd. 
Het is enkel nog zijn huidskleur die zijn origine verraadt. Zijn verhaal 
en zijn pogingen om de busgebruikers te heropvoeden leidt beslist tot 
grappige situaties. Buschauffeur zijn van de Lijn, een beroep met toe-
komst en zeker ook een uitdaging.  

Lieve P.  

Kerstproject 



Be the change you want to see 

In ons taaltje: “Wees zelf de verandering die je wilt zien in de wereld”. 
Wijze woorden van Mahatma Gandhi, die ook zei hoe dat te doen in 10 
punten. 

1. Geschiedenis wordt niet geschreven door naties, legers, regeringen of 
commissies. Ze is het resultaat van de moed en de inzet van individuen.  

2. Geloof in jezelf. Geloof dat je een uniek doel en potentieel in de wereld 
hebt. Geloof dat je een verschil kan en zal maken. 

3. Alles telt. Erken dat alles wat je doet, elke stap die je zet, elke zin die 
je schrijft, elk woord dat je spreekt of NIET spreekt, telt. 

4. Je moet jezelf zijn. Je hoeft niet luid te klinken. Je hoeft niet 
welsprekend te zijn. Je hoeft niet te worden gekozen. Je hoeft niet eens 
bijzonder slim of goed opgeleid te zijn. 

5. Neem persoonlijke verantwoordelijkheid. Nooit denken "het is niet mijn 
taak". Het is een zwak excuus te zeggen: "Wat kan ik doen, ik ben 
slechts een persoon." Je hoeft niet ieders medewerking of toestemming 
om te veranderen. 

6. Raak niet verstrikt in het hoe van de dingen. Als je duidelijk bent over 
wat je wilt veranderen en waarom je het wilt veranderen, zal het hoe wel 
komen.  

7. Wacht niet tot dingen in orde zijn om te beginnen. Verandering 
verloopt rommelig. Dingen zullen nooit perfect zijn. Volg het tijdloze 
advies van Teddy Roosevelt: "Doe wat je kunt, met wat je hebt, waar je 
bent." 

8. Het kraambed voor verandering is bewustwording. We kunnen niet 
veranderen wat we niet erkennen. Merendeel van de tijd, zijn we niet 
bewust van wat er mis is of wat niet werkt. We zien niet wat er zou 
kunnen zijn. Door bewuster te zijn, beginnen we het proces van 
verandering. 

9. Neem deze woorden van Albert Einstein ter harte: "Alle betekenisvolle 
en blijvende veranderingen ontstaan eerst in je fantasie. 
Verbeeldingskracht is belangrijker dan kennis." 

10. Om dingen te veranderen, moet JEZELF veranderen. We kunnen 
anderen niet veranderen, we kunnen alleen onszelf veranderen. 

Laat deze leidraad uw inzet inspireren en voldoening brengen. Dirk V. 
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Wij danken  

voor hun      
steun:   Verzekeringen 
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Pater Frans Douwen bezorgde ons onderstaande brief van zuster 
Christine Muanji:       
      Kananga, le 8/10/2009 

     

               Bonjour, Tatu Frans 

               Je viens par la présente savoir comment va la santé sans oublier vos 
activités journalières. Pour notre part, nous sommes bien portante malgré la 
crise economico-financière que nous traversons. 

               En effet, la  rentrée scolaire a eu belle et bien lieu le 7/9/2009 à 8h 
précise. Les enseignants comme les enfants étaient tous au rendez-vous. L’e-
ffectif scolaire a augmenté de 30% dans tous nos centres, soit 367 enfants 
sourds et handicapés mentaux, 168 filles et 199 garçons. Ce qui a posé le pro-
blème d’équipement en bancs, tables, chaises. Certains locaux sont devenus 
moins spacieux. Les fournitures scolaires à distribuer aux plus démunis. Me 
trouvant devant d’énormes difficultés financières que vous étés bien censé con-
naître, je ne sais résoudre ni problème équipement ni combler les besoins admi-
nistratifs. Le centre Fleur de Kananga2 a ouvert ses portes avec un effectif de 
75 enfants dont 32 filles et 43 garçons, comme nouveau centre, il a ses problè-
mes. 

               Raison pour laquelle, je viens solliciter votre aide financière pouvant 
me permettre de résoudre ces problèmes. Veuillez contacter le diacre Chris Nol-
let de « Wereld-Delen », ne nous a-t-il pas obtenu un financement? Il est en 
possession des informations utiles sur la structure. Qu’il penche sur notre cas 
s.v.p., nous sommes dans les besoins et nous attendons impatiemment son 
soutien. 

            Avec espoir que notre demande attirera votre attention, veuillez agréer, 
cher père, mes sentiments religieux. Meilleurs salutations des enseignants et 
enfants de Mpandilu.                               

                                   Sœur Marie-Christine Muanji 

 

De vertaling van deze brief vindt u op pagina 11. 

De opbrengst van ons kerstproject zullen wij voor een deel besteden 
aan de dovenschooltjes van zuster Christine.   

CENTRES MPANDILU 

(KERSTPROJECT) 
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De Nieuwe Wereld 

Laatst vroeg ik Kathelijn om wat te vertellen over De Nieuwe 
Wereld. Maar Kathelijn maakte de bedenking dat er zo wei-
nig te vertellen valt over De Nieuwe Wereld. Nochtans kreeg 
ik een andere indruk en tegelijk een warm gevoel toen ik 
haar “verhaal” las. 

Momenteel zijn we maar met twee mensen actief(*), en dit 
op erg kleine schaal. In september zijn we met drie vluchte-
lingen rondgegaan in Lier en in oktober is Hilde nog eens 
met twee andere nieuwkomers op stap geweest. Voorts zijn 

er de contacten met de reeds gekende vluchtelingen: huisbezoeken, 
boodschappen doen bij ziekte, naar de dokter gaan, administratie regelen 
op stadhuis, begeleiden naar ziekenhuis, telefoontjes doen om praktische 
problemen op te lossen, naar de 'babbelier' gaan in het sociaal restaurant 
om vluchtelingen te leren kennen,... Hilde en ik overleggen regelmatig 
met elkaar. De contacten met het OCMW verlopen erg vlot. Elke eerste 
woensdag van de maand maakt Margriet een uur vrij voor ons als er vra-
gen zijn….  Meer valt er niet over te vertellen, alhoewel ik deze bezighe-
den op zich wel waardevol vind. Vooral de gesprekken met vluchtelingen  
- een beetje leven delen met elkaar - zijn voor mij vruchtbare momenten. 
Ik heb een goed gevoel bij de kleine dingen die ik kan doen, bij de ont-
moetingen tijdens de rondleidingen, bij de gesprekken tijdens de 
'babbelier' , bij de huisbezoeken, enz. Ik besef echter dat je hiermee 
géén werking gaande houdt. Met slechts 2 mensen die op kleine schaal 
actief zijn, is het niet gemakkelijk om veel vluchtelingen te bereiken. 
Naar mijn aanvoelen is er nood aan vrijwilligers die op huisbezoek gaan, 
om een zicht te krijgen op de ergste en dringendste noden, om een luis-
terend oor te zijn… 

Er is nog veel plaats op de kar van Kathelijn en Hilde...  Wie er 

graag mee op springt kan altijd contact opnemen met Chris Nol-

let, tel. 03 / 485 73 52. Er zijn ook folders beschikbaar in het se-

cretariaat. (*)= permanent actief + ziekte van Wilfried  

 

Op donderdag 26 november vernamen wij het overlijden van Rachel 
Guns, echtgenote van Leo Bolsens. Rachel steunde Leo enorm in alles wat 
hij ondernam, ging met hem mee bij internationale opgravingen en hielp 
hem toen hij vrijwillig het taalonderricht en later samen met Wereld-Delen 
de begeleiding op zich nam van een gezin op dool. Toen Rachel tekenen 
van vroegtijdige dementie toonde en dit zich in sneltempo ontwikkelde 
heeft hij zich helemaal aan haar toegewijd.  Wereld-Delen leeft mee met 
Leo en wenst hem veel sterkte in deze moeilijke tijd. 
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Barbecue 

Onze jaarlijkse barbecue was weer een succes. We 
mogen natuurlijk niet ontkennen dat het stralende 
zomerweer er voor gezorgd heeft dat iedereen tot in 
de late uurtjes buiten kon genieten, maar de inzet 
van iedereen was ronduit fantastisch.  

Om te beginnen met Leo die aan de kassa iedereen 
wegwijs maakte in de wondere wereld van de bonnetjes, gevolgd door 
Johan die ons onmiddellijk een aperitief aanbood. Dan was er, gelukkig 
voor de nieuwelingen zoals ik, Tini. Ze vertelde me haarfijn wat er op 
die heerlijke schalen lag en verwees me vervolgens naar de “bakkers”. 
En ja hoor, professioneel uitgedost en vol overgave stonden Chris, Dirk, 
Martin en Jean het vlees en de vis klaar te stomen. Ware het niet dat er 
één nukkig rooster tussen zat, je zou gezworen hebben dat ze dit dag in 
dag uit deden. Het resultaat was “smullen en likkebaarden geblazen”. 
Dan op zoek naar “de bar”. Geen nood Johan wees mij keurig de weg. 
En daar stonden ze dan, onze dames van De Loods. Zonder te verpinken 
schonken ze voor de ene een trappist, schakelden ze over op water 
(met broebelkes?) en toverden ze heerlijke rijstpap te voorschijn voor 
diegene die met het dessert wilden beginnen. Niet vergeten dat daarbij 
telkens de bonnetjes keurig werden verzameld. Kortom, voor mij leek 
het een onmogelijke taak, maar Lieve en de hele ploeg hielden het 
hoofd koel. Wat verderop was de keuken. Daar stond tot mijn grote ver-
bazing een reusachtige ketel met water te stomen. Dat kon niet zijn 
voor de thee. Neen, het was voor de vaat. Aan borden, glazen, schotels 
en bestek geen gebrek. Gelukkig aan droge handdoeken ook niet. Het 
was gezellig zitten aan een rond tafeltje of aan te schuiven aan de lange 
tafels. Je kon zo de sfeer opsnuiven en zien dat iedereen er met volle 
teugen van genoot. Ook de tombola kreeg heel wat bijval. Ik vermoed 
dat er veel mensen naar huis zijn vertrokken met een mooie prijs.  

Kortom het was een geslaagde happening die uiteraard voor herhaling 
vatbaar blijft.  

Noteer alvast in jullie agenda: op 21 augustus 2010 hopen wij 

jullie allemaal terug te zien! Chris M. 

STEUN ONZE KERSTPROJECTEN: 833-5352274-72 
Vermeldt jouw voorkeur:  

Chico Latino (Sonja Roskams) of Centres Mpandilu (P. Frans Douwen) 


