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Wil je graag jouw steentje bijdragen als vrijwilliger? Ken je in jouw omge-
ving 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 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 fond-

sen. U formuleert uw voorkeur voor onze werking met de melding op het overschrijvingsformulier
van “Project 376”.

Die aanduiding heeft wel geen afdwingbaar karakter, maar bezorgt ons toch het noodzakelijke
bedrag voor ons “project structurele ondersteuning kansarmoedewerking”.

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

VRIENDEN BRENGEN VRIENDEN MEE...

Vertel vrienden en kennissen uw ervaringen met de taalwerking en probeer
hen te overtuigen om ook enkele uurtjes van hun vrije tijd te besteden aan
nieuwkomers en anderstaligen. Wereld-Delen zoekt nog steeds enthousiaste
mensen die de Taalwerking komen versterken.

Voor meer info: bel naar Emiel Spelmans (0475/29 42 30)

Volgende Rommelmarkt 2-3/10/2010 DE LOODS

Tijdens het weekend van 20-21 maart heeft De Loods de eerste Rommelmarkt van
dit jaar georganiseerd. Zoals gewoonlijk kwam er ook deze keer heel veel volk over
de vloer. Kledij en “snuisterijen” veranderden vlot van
eigenaar. We zijn dan ook heel blij met de opbrengst:
775 euro, een dikke 100 euro meer t.o.v. de eerste Rom-
melmarkt van vorig jaar. Niettegenstaande alle drukte
(volgens Tini was het een “zottekot”) verliep alles ge-
smeerd. Dit kan alleen maar door het keiharde werken
van de “Loodsers” en hun zin voor organisatie! Ze mogen
allemaal een hoedje kopen en er pluim op zetten!
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VRIENDEN BRENGEN VRIENDEN MEE!

Van je vrienden moet je het hebben… hoor je vaak
negatief… Nochtans kun je deze uitspraak ook positief
doen klinken. En dat is wat wij willen voor onze 12de
Zomerse Barbecue! Bij de bespreking van de prakti-
sche zaken van deze barbecue borrelde er bij Leo een
nieuwe slogan naar boven: Vrienden brengen
Vrienden mee! En dit geldt in feite niet alleen voor
onze barbecue, maar ook voor de hele werking van
Wereld-Delen.

Onze Taalwerkers kunnen nog heel wat collega’s ge-
bruiken. Waarom niet op zoek gaan naar vrienden om
samen taalactiviteiten te organiseren? In dit nummer
kunt u de sprankelende of beklijvende of gewoon rea-
listische ervaringen van enkele taalwerkers lezen.

In De Loods kennen onze vrijwilligers dit principe al
jaren: de mensen die er komen om hulp, geven het
adres door aan hun vrienden… en die vrienden komen
naar… de Rommelmarkt…

Ook in De Nieuwe Wereld is het niet anders. Met
een hele groep zijn ze samen op stap geweest. Velen
zullen elkaar die dag leren kennen hebben en in Lier
als vrienden uit de bus gestapt zijn.

Beste Vrienden van Wereld-Delen, wij nodigen u van
harte uit om samen met uw familie en vrienden te
genieten van een heerlijke barbecue. Wij zorgen voor
de sfeer, de service en het lekker eten. U voor de zon?

Chris Mullie
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Taalwerking (1)
Hier volgt een gedichtje dat Fai, nu een tiener van 15 jaar, gemaakt heeft
na twee jaar Nederlands. Ik heb haar Nederlands bijgebracht in 2007 en
2008 in Viersel en daarna in Bouwel (ik ben meeverhuisd met haar). Ik
heb het gedichtje bijgehouden omdat ze er zo fier op was.

Liefde

Geef me snel je hand
We gaan samen op reis naar een ander land.

Dan zijn we thuis
Vandaag gaan we bloemen plukken.

Dat zal meestal lukken.
In het bos staat een groot huis en een tuin

En dat huis is zo bruin
We gaan dit huis kopen

Dan kunnen we overal in de tuin lopen.
We leggen onze rugzak neer

En we gaan eens rond kijken en nog meer.
Vandaag is er een mooie maan.

En gelukkig zijn we samen gegaan!

Volgens mij spreekt zij nu perfect Nederlands. Het is toch mooi hé! Daar-
voor doen wij dat en… hebben wij dat gedaan.
Lena M.

Promotie Taalwerking

In mei hebben we een promotie rond onze Taalwerking
gevoerd. Aan de directie van de scholen in Ranst, Lier,
Malle, Zoersel en Turnhout, evenals aan het Cultureel
Centrum Wijnegem en verscheidene CLB’s, de OCMW’s
en gemeentebesturen hebben we een oproep gericht om samen met ons
te zoeken naar taalvrijwilligers. We hebben er tevens een affiche bijge-
voegd met de vraag deze op te hangen op een goed zichtbare plaats… Een
persbericht ging ook de deur uit en tenslotte hebben we aan de redactie
van het tijdschrift Klasse gevraagd om een artikel te publiceren in hun
volgende editie. We hopen hiermee nieuwe vrijwilligers te kunnen berei-
ken die samen met ons bereid zijn lesactiviteiten op zich te nemen tijdens
het nieuwe schooljaar. Inmiddels staat onze oproep op de website van
Klasse. Surf naar www.klasse.be.
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2010: Europees Jaar voor de bestrij-
ding van armoede en sociale uitslui-
ting

Eén op de vijf kinderen in België leeft in armoede. Ze
zitten in elke klas. Dat ze kansarm zijn, daar hebben

scholen weinig vat op. Toch is goed onderwijs een van de belangrijkste
ontsnappingsroutes uit de kansarmoede. In Vlaanderen zitten vier keer
meer kansarme leerlingen in het beroepsonderwijs dan kinderen van wel-
stellende ouders. In het algemeen secundair onderwijs zitten twee keer
meer tieners uit de hogere sociale klasse dan hun leeftijdsgenoten uit de
lagere sociale klasse. Van alle Oeso-landen (32) eindigt Vlaanderen op de
zestiende plaats voor gelijkeonderwijskansen. Landen als Korea (3), Tsje-
chië (11) en Griekenland (12) scoren beter.

Reisgezellen

Ik ken de man. Hij kleedt zich raar en heeft vaak een karretje bij zich.
Nee, we bevinden ons niet in hartje Antwerpen, maar in Lier, in de buurt
van de bussenstop. Ik weet niet wie hij is en waar hij naartoe gaat maar
we hebben al eens een babbeltje geslagen. Zomaar, toevallig. En met die
mens valt gerust te praten. Hij schijnt zelfs een zekere ontwikkeling te
hebben. Hij weet dingen, zo-maar-dingen, kennisdingen. Hij maakt een
beleefde en wellevende indruk en is dat ook. Ik zie hem vaak zonder dan
er aanknopingspunten zijn of wat dan ook. Hij valt mij op maar stoort mij
niet. Hij valt ook andere mensen op zoals de buschauffeuse die hem een
stinkerd vindt en hem niet graag op haar bus ziet.

Zou dit soort reacties de ervaringswereld van deze man uitmaken? En hoe
zou hij zich daarbij voelen? Er rusten zoveel stigma’s op de armen, terwijl
die groep mensen juist zo verscheiden is. Veel meer verscheiden dan me-
neer of mevrouw doorsnee want deze mensen moeten al hun bronnen van
kracht en creativiteit aanboren om doorheen het leven te geraken. Lang
niet elke arme is een bedelaar. Deze groep in onze samenleving verandert
ook steeds weer. Maar er is één constante: het zijn mensen die, wat er
ook gebeurt, nooit nergens meer geraken.

De armen maken het geweten van de samenleving uit. We kijken er graag
naast en over, maar we weten ook dat hun lot wel eens het onze had kun-
nen zijn, als… Wie durft de confrontatie met armen en armoede aan? Hij
of zij zal er beslist rijker uit komen!

Lieve P.
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Taalwerking (2)

Maandag 14 juni zijn Joris en ik samen met 13 studenten naar het R.V.T.
Rustenborg in Wijnegem geweest. Daar kwam heel wat voorbereiding bij
kijken. In het voorjaar hebben we eerst de toestemming gevraagd aan de
directie en hebben we met hen een voorbereidend gesprek gehad. Daarna
heeft de zorgcoördinator een programma opgesteld en aan ons voorge-
steld. Voorafgaand aan dit bezoek hebben Joris en ik een gezamenlijke les
gegeven en brochures uitgedeeld over een rusthuis. We hebben onze stu-
denten nieuwe Nederlandse woorden met betrekking tot dit bezoek bijge-
bracht en hen ook uitgelegd waarom wij in dit land rusthuizen hebben voor
bejaarden. Wij denken dat we hierdoor deze mensen ook een stukje inte-
gratie hebben bijgebracht. Maandag 21 juni geven we onze laatste les voor
dit schooljaar. Deze zal dan weer gezamenlijk verlopen. Het eerste uur zul-
len we het bezoek evalueren. Er is een korte inhoud gemaakt en die zal
uitgedeeld worden. Daarna zullen we samen een kop koffie drinken met
een koekje.
Met dank aan Rustoord Rustenborg voor hun bereidwillige medewerking,
hun leerzame en vriendelijke ontvangst.

Ingrid D.

Mensen van hier ...

X heeft financiële problemen en kon niet wennen aan de richtlijnen die hem
werden opgelegd om uit zijn schuldenberg te raken. Hij vroeg ons om hulp.
We hebben die gegeven. Neen, geen geld,... een luisterend oor. Over de
zorg voor zijn kind, over de huisdieren die volgens de schuldbemiddelaar
moesten verkocht worden, over de advocaten die hij niet vertrouwde. Na
elk gesprek ging de ex-zelfstandige opgelucht naar huis. Tot hij kon aan-
vaarden en weer begon te geloven dat hij uit de put zou raken. Wat deden
wij concreet aan zijn dossier? Slechts enkele mailtjes waren genoeg om
hem weer hoop te geven.
A kwam samen met C. Het was nodig, want hun begeleiders wilden dat zij
wat omhanden hadden. Dat kregen zij. A bleef regelmatig komen. Hij heeft
handige, werkzame vingers. Hij woont ondertussen op een kleine studio
wonen en gelooft weer in zijn begeleiders en in de toekomst.
L kwam langs en vroeg hulp. Niet voor haarzelf, want zij raakte er wel, zei
ze, maar voor haar zoon: “hij raakt niet rond en staat voor een enorme
schuldenberg.” Al spoedig bleek dat ook zij amper eten op tafel kon zetten.
Maandelijks een zak met eten meenemen mocht ze, maar elke keer kon ze
praten over wat haar zorgen waren... En dat schept een band, bij ons is ze
"mens". Zo werken wij in Wereld-Delen met mensen van hier onder ons,
die het niet gemakkelijk hebben.
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Barbecue

Onder het motto “Vrienden brengen vrienden mee”
organiseren we dit jaar op zaterdag 21 augustus on-
ze 12e zomerse barbecue. Plaats van het gebeuren is
zoals steeds het Franciscusheem in Broechem. In-
gang via het Gildenhuis, Pertendonckstraat 14. Er is
parkeergelegenheid op het domein achter het Gilden-
huis en rond de kerk.

Traditiegetrouw worden we dit jaar weer verwelkomd met het aperitief
“van het huis”. Er zullen heel wat tafels zijn met allerhande knapperig ver-
se en o zo gezonde groentjes, brood, sausjes, teveel om in één adem op
te noemen. Ondertussen zullen onze bakkers vlees of vis klaar maken.
Ook de vegetariërs worden niet vergeten. Kortom: wij vragen, zij bakken!

De prijzen blijven democratisch. Diegene die graag met al zijn vrienden of
familie aan één tafel wil zitten kan een tafel reserveren. Meer inlichtingen
kunt u vinden op bijgevoegd inschrijvingsformulier of kan gevraagd wor-
den aan Leo Tercken (03 / 485 66 16), Tini De Roover (03 / 485 66 15),
Martin Vantongerloo (03/475 02 10) en Chris De Queker (03/383 03 25).

De opbrengst is bestemd voor de hulp die onze vrijwilligers bieden aan
mensen met minder kansen dan wij. Wij hopen op een grote opkomst en…
stralend weer zoals vorig jaar!

WD Solidair

Wereld-Delen wil van harte dank u zeggen tegen de eerste com-
municantjes, hun ouders en de verantwoordelijken van deze wer-
king. Bij gelegenheid van hun eerste communie verzamelden zij
een hele hoop voedsel voor de voedselhulp van Wereld-Delen.
Voor de mensen die om voedsel komen is deze jaarlijkse omha-
ling een beetje feest. Er zitten immers altijd enkele zaken bij die niet tot de couran-
te voeding horen. Voor mensen die zich moeten houden aan basisvoedsel omdat ze
niet méér kunnen betalen is dit luxe. Een stukje chocolade voor de kinderen, choco-
pasta, speciale thee, andere en duurdere vis (dan gewoonlijk) in blik, een blikje
kreeft, enz... werden met plezier onthaald. Niet alleen voor deze enkele extraatjes,
maar ook de hoeveelheid voedsel zijn we dankbaar. Het doet mensen echt een ple-
zier. (Chris N.)

Ook voor jouw kopies...
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Vertel– en Speeltassen

Ach het project VST… de verteltasjes, maar ook
een kast vol kansen, bergen speelgoed en boe-
ken, gezellige bijeenkomsten…
Het lijkt wel een sprookje hé, wat zal ik je daar-
van vertellen? Want al spreken we hier van een
traject dat moet afgelegd in drie jaren, het ver-
loop is niet in 1-2-3 verteld en ook niet op 1-2-3
te volbrengen. Maar boeiend is het wel, intensief,

spannend ook en zeker de moeite waard. Bijna alle Lierse scholen, werken
mee aan dit welzijnsproject.

Waar vorig jaar tasjes voor alle kleuterleeftijden
werden aangemaakt, werd dit nu uitgebreid naar
het eerste leerjaar. Zelfs met overleg en tips
vanuit ervaringen, vergt de samenstelling van de
tasjes voor de lagere school veel tijd en energie.
Gelijktijdig wordt ook een ‘kansenkast’ ontwik-
keld. De VST- werking bracht immers aan het
licht dat kansarme gezinnen goed en gretig ge-

bruik maken van dit aanbod op maat en uitbreiding hiervan zal extra kan-
sen en hulp bieden aan zorgkinderen. Remediëring thuis, in het verlengde
van het schoolgebeuren. Lijkt het logisch en eenvoudig?...
Helaas, zelfs zeer zorgvuldig samengesteld materiaal doet het werk niet
alleen. Ouders werden uitgenodigd en begeleid door scholen om met de
tasjes te werken. Naast veel goede wil en bereidheid wordt hier heel wat
gevraagd van kinderen, ouders, leerkrachten en andere opvoedingsonder-
steunende partners om maatschappelijk zwakkeren, gelijke (sociale, onder-
wijs en andere) mogelijkheden te bieden. Een multiculturele waaier van
moeilijkheden vraagt een brede aanpak met kennis van zaken. Leerkrach-
ten en CLB’s leggen hun vinger op de wonde, maar niet alles kan binnen de
schoolcontext verholpen worden. Daarom ijveren we voor verhoogde ou-
derparticipatie en snelle doorverwijzing naar adequate, buitenschoolse
hulpverlening.

Ons tweede projectjaar duurt langer dan voorzien, een laatste jaar wordt
voorbereid. Ondanks enthousiaste bereidheid en competentie van mensen
en diensten, is er nog heel wat werk aan de winkel.

Misschien toch streven naar een sprookjes-einde? Ze leven ook lang en ge-
lukkig…

Anne-Marie V.
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Met De Nieuwe Wereld naar Planckendael

Naar aanleiding van de Vluchtelingendag op 20 juni heeft De Nieuwe We-
reld in samenwerking met het OCMW op zaterdag 12 juni een uitstap
gemaakt naar het domein Planckendael met de vluchtelingen die we be-
geleiden. We waren met 38 personen: 2 begelei-
ders van het OCMW Lier met 8 alleenstaande
mannen uit Afghanistan, Soedan, Kenia, Nigeria
en Rusland, een gezin met 2 kinderen uit Koso-
vo, een gezin met een kindje van een jaar uit
Georgië, 1 alleenstaande moeder met 2 kinderen
uit Noord-Afrika. Met 2 vrijwilligers van De Nieu-

we Wereld hebben we 2
personen van Kenia,
een gezin met 3 kinderen uit Kosovo, een moe-
der met dochter uit Iran en een gezin met 3
kinderen uit Soedan begeleid.

We vertrokken aan het station van Lier en gin-
gen met de bus tot
Mechelen daar de men-
sen gratis met de bus

konden. In Mechelen namen we tickets voor de
boot en de inkom van Planckendael voor de hele
groep. Op het domein aangekomen splitsten we
ons in groepjes om rond te gaan tot we om 13u
gezamenlijk onze picknick verorberden. Even
waren we een kleine jongen kwijt die we na
angstig zoeken terug vonden aan een grimeer-
standje terwijl hij zich doodleuk liet grimeren in een tijger, zich van geen
kwaad bewust. Toen we met de boot te laat arriveerden voor de bus
hebben we iedereen nog getrakteerd op een drankje om het wachten van
1 u wat te verzachten. Het was een prachtige ervaring om al die lachen-
de en genietende gezichten te zien!

Hilde M.

BROEDERLIJK DELEN

De solidariteitsmaaltijd van Wereld-Delen zorgde voor
666,71 euro opbrengst. Wij denken daarbij niet alleen aan
de Andes-boeren die slachtoffer zijn van de opwarming van
het klimaat, maar tevens aan de werking van zr. Jeanne
Devos die nieuwe kansen geeft aan kinderen die als huis-
slaafjes werkten in India. Het bedrag werd daarvoor doorgestort.


