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VRIJWILLIGER WORDEN ?
Wilt u graag een steentje bijdragen als vrijwilliger of kent u personen

die op zoek zijn naar een zinvolle vrije tijdsinvulling?

Activiteiten en lessen verzorgen bij de Taalwerking, sorteren en vervoeren
van goederen in De Loods, mensen begeleiden in de Nieuwe Wereld…

Hebt u vrienden die zich willen inzetten voor een goed doel, voor het geluk
van anderen? Geef hen dan dit exemplaar van “Schakelen”

en laat hen om informatie bellen naar:

03/485.73.52

ONZE WERKING STEUNEN?

Stort dan een gift op 789-5779169-24

Wilt u een belastingsattest?
Dat kan vanaf 30 euro op 776-5902333-77 van Caritas Hulpbetoon vzw,

Guimardstraat 1 te 1040 Brussel met de melding “Project 376”.

U zal een fiscaal attest ontvangen van Caritas Hulpbetoon vzw, aan wie deze gift
onherroepelijk toekomt. Deze vzw beslist autonoom over de bestemming van de

ontvangen fondsen. U kunt uw voorkeur voor onze werking aangeven door “Project
376” te vermelden op het overschrijvingsformulier.

Die aanduiding heeft wel geen afdwingbaar karakter, maar bezorgt ons toch de
noodzakelijke steun voor ons vrijwilligersproject “Het NET” en

“structurele ondersteuning kansarmoedewerking”.

Hartelijk dank voor uw steun!

Bij wie kan je terecht voor wat?

Chris Nollet, algemeen coördinator: 0498 / 75 75 04
Chris Mullie, administratie: 0496 / 726 399

Dirk Verwerft, voorzitter Raad van Bestuur: 0476 / 666 495
Chris De Queker, contactpersoon WD Solidair (+SVK): 03 / 383 03 25

Tini De Roover, coördinator De Loods: 03 / 485 66 15
Emiel Spelmans, coördinator Taalwerking: 0475 / 294 230

Ann Geerts, contactpersoon vakantieparticipatie: 0476 / 540 618
Leo Tercken, contactpersoon WD Internationaal: 03 / 485 70 32

Kathelijn Vandewal, coördinator De Nieuwe Wereld: 03 / 488 58 02
Anne-Marie Verheyen, coördinator Vertel– en Speeltasjes: 015 / 75 58 61
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A la recherche du temps perdu?

Soms wel, vooral als
de wind verkeerd
waait tijdens onze
barbecue… Maar tijd
vinden, doen we…
Vraag ons niet hoe,
want we hebben dit
jaar weer heel wat
activiteiten georgani-
seerd, promoties ge-
voerd en ons suf gepiekerd of we het wel allemaal
voor elkaar zouden krijgen… Onze sponsors zijn
dan ook onmisbare schakels in de ketting van onze
dromen. U zult hen her en der in dit boekje tegen-
komen als dank voor hun vertrouwen in onze wer-
king en hun onvoorwaardelijke steun!
We staan ook “stil” bij de bruisende bijenkorf van
De Loods, de ijverige bietjes van de Taalwerking en
de Vertel- en Speeltasjes, onze internationale pro-
jecten en onze deelname aan de Trefdag in Lier.
Tenslotte nodigen we jullie van harte uit op onze
Kerstlichtjestocht! En straks in januari verwachten
we al onze vrijwilligers om bij een glaasje wijn luid-
op te mijmeren over “la recherche du futur”…

Chris Mullie
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Véél inzet in de taalwerking

Bij het begin van het schooljaar hebben we vraag en
aanbod besproken. Dertien taalmedewerkers zullen in
11 scholen ongeveer 37 uren per week spenderen aan
113 kleuters, kinderen en jongeren. Onze twee vrijwilli-
gers, die in Wijnegem NT2 niveau 1 en 2 doceren aan
volwassenen, zijn “volgeboekt”. Ze hebben dit jaar allebei ongeveer
10 cursisten. En onze taalcoördinator Emiel? Wel, hij neemt zijn taak
als coördinator met hart en ziel waar. Hij is het aanspreekpunt voor de
scholen en de vrijwilligers. Als er een nieuwe aanvraag binnenkomt
kijkt hij met beide partijen naar de mogelijkheden. Daarnaast pro-
beert hij op maandag en donderdag een Koerd en een Rus wegwijs te
maken in de kronkels van het Nederlands. Niet te onderschatten als je
weet dat ze allebei problemen heb met ons schrift...
Eén grote vraag blijft: we hebben bijkomende vrijwilligers nodig. Ben
jij kandidaat?

Audio project. Met de financiële steun
van de Koning Boudewijnstichting zijn we
in oktober gestart met de werking
“alfabetisering”. Ons leslokaal is uitgerust
met allerhande audio materiaal. Het is de
bedoeling om een audiovisueel taalbad te
geven aan een beperkte groep, met een
gecombineerd spreek- en leerprogramma.
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IN MEMORIAM

Op 22 juli overleed de heer Gaston Adriaensen. Hij is 80
jaar geworden. Als medestichter van onze vzw is hij ja-
renlang voor ons een bezielende kracht geweest. Als
secretaris van pastoor Werner Verhaegen in Pulderbos
stelde hij zijn kennis ten dienste van de vzw, toen volop
in de opstartfase. Maar ook nadien is hij zich steeds blij-
ven inzetten voor het sociale luik van onze samenle-
ving: de parochie, de St.-Vincentiusvereniging, de voed-
selhulp. Hij was niet alleen lid van de sociale woonmaat-

schappij die op de Linkeroever de postblokken heeft gebouwd, hij ving zelf
ook soms dakloze mensen op. Door zijn ziekte kon hij niet meer aanwezig
zijn op de avondvergaderingen van het dagelijks en algemeen bestuur van
onze vzw. Maar hij bleef de activiteiten van onze vzw volgen van op af-
stand. Wij zullen Gaston missen en wensen zijn echtgenote en zijn familie
veel sterkte in deze moeilijke periode.
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Sociale Trefdag Lier

Op 16/11 nam onze vereniging deel aan de Sociale Trefdag in het
Moevement in Lier. Gewapend met folders en materiaal allerhande
stelden onze vrijwilligers Wereld-Delen voor. En ze namen deel aan
werksessies. Verschillende zaken die wij in stilte te Lier doen zijn voor
veel diensten onbekend. Ze besteedden daarom veel aandacht aan de
Vertel– en Speelgoedtasjes en toonden de nieuwe folders en poster om
het gebruik van de tasjes uit te leggen aan ouders en kinderen. De fol-

der is beschikbaar in meerdere ta-
len, maar uiteraard vooral in een-
voudig te verstaan Nederlands. Ze
werden bezorgd aan alle Lierse ba-
sisscholen die meewerken aan het
project. Een mini weergave van de
prachtige folder kunt u vinden op
pagina 8. Met dank aan coördinator
Anne-Marie Verheyen.

Om die doelstellingen te halen heb-
ben we een zondagsprogramma waar
kleuters, kinderen en jongeren al
spelend leren lezen en rekenen en
een weekprogramma om na school-
tijd kinderen te begeleiden bij hun
huiswerk. Ook de ouders worden er-
bij betrokken.
Dit jaar werden de eerste stappen gezet naar een autonome werking
voor Huancarani. We hopen dit project te kunnen overdragen aan de
lokale bevolking binnen een termijn van 3 jaar. Daartoe voorzien we in
intensieve begeleiding. Tegelijk werken we aan de verdere uitbouw van
ons nieuwe gelijkaardig project Choquepata in een ander dorp.

(Vervolg van pagina 10)
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Centres Mpandilu (Congo)

“Het land van de Engelen” is het voormalig
missiewerk van pater Frans Douwen. Van-
daag is zijn werk uitgegroeid tot 7 centra
o.l.v. van zuster Christine Muanji Kabeya. Er
gaan meer dan 450 kinderen en leerlingen
naar school, bijgestaan door een 50-tal per-
soneelsleden.

De Congolese bevolking beschouwt handicap vaak als een ongeluk ver-
oorzaakt door boze geesten en hekserij. Kinderen met een handicap
worden verstoten en krijgen weinig kansen om volwassen te worden.
Daarom voeren de Centres 3x per jaar informatie–en preventiecampag-
nes over de spraak–en psychologische problemen van deze kinderen.

In de centra is er kinderopvang vanaf 2,5 jaar, nadien voorschools on-
derwijs en een logopedisch aanbod “op maat” tijdens de lagere school-
opleiding. Daarna kunnen de kinderen een beroepsopleiding volgen.
Doel: het bevorderen van de sociale integratie van kinderen met een
auditieve en mentale handicap.

Uw financiële bijdragen werden besteed aan
medische hulp en voeding. In januari 2010
werd er ook een waterput aangelegd in Ka-
nanga. De materiële noden blijven groot: er is
een tekort aan leer– en schoolmateriaal, leslo-
kalen en toiletten, voedsel en hygiënische
middelen.

Op naar project Choquepata (Chico Latino Peru)

Dit jaar ondersteunde Wereld-Delen het project Huancarani, een afge-
legen dorp in het Andesgebergte.
Met educatief materiaal worden taal, wis-
kunde en creativiteit gestimuleerd. Er

wordt gewerkt aan eigenwaarde
en zelfvertrouwen. Hygiëne en
evenwichtige voeding staan cen-
traal. Er worden campagnes ge-
voerd tegen familiaal geweld en
alcoholisme.
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Vrienden brengen Vrienden mee

Zaterdag 21 augustus was dan weer zover. De zon
scheen, wel niet zo uitbundig als vorig jaar, maar
toch overtuigend genoeg om de regen ergens an-

ders te laten uitvallen.

Eerste halte: de kassa
voor de roemruchte
bonnetjes. Je kon er
niet naast kijken. Leo
glunderde zo enthou-
siast en wist te vertellen dat we dit jaar
meer mensen mochten verwachten. Het
was inderdaad wat aanschuiven geblazen.
Maar wat wil je, zoveel lekkers op de buf-
fettafels, zo’n heerlijke geuren van ge-
stoomde vis of geroosterd vlees die je
neus doen kriebelen en zo’n toffe bar met
heerlijk koele drankjes! De bediening ver-
liep zoals gewoonlijk op wieltjes. Ik vraag
me telkens af waar onze vrijwilligers die
duizendpoot kenmerken vandaan halen
dan nog wel in combinatie met een paar-
dengeheugen en een alziend oog. Voor
mij blijft dat een onoplosbaar raadsel en
ik ben allang blij dat ik mag gaan afwas-
sen of afdrogen met mijn verstand op nul
en blik op oneindig… Oh neen, met de
blik naar de volgende barbecue! Om
het werk van onze vaste ploeg lichter te

maken zodat ook zij kunnen genieten van de barbecue samen met hun
familie en vrienden, kijken we nu al uit naar extra vrijwilligers voor vol-
gend jaar. Diegene die bereid is de mouwen op te rollen, kan zich
melden bij Leo Tercken (03/485.70.32), Tini De Roover
(03/485.66.15), Martin Vantongerloo (03/475.02.10) of Chris
De Queker (03/383.03.25).

Hartelijk dank aan iedereen die ons met hun werklust en organisatieta-
lent, hun komst en sponsoring, hun eetlust en dorst aan een flinke om-
zet hebben geholpen!
Chris Mullie
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ActueelActueel

 Ook dit jaar organiseren we meerdere vormingsmomenten. Op
26/11 kwamen de vrijwilligers van De Loods samen rond het thema
“Organisatie- en arbeidstechnieken”. Opdracht: “Hoe kunnen we het
werk samen beheren?” Op 8/12 hebben we voor de Taalwerkers de
uitgeverij Altiora van Averbode uitgenodigd. Er zal een toelichting
gegeven worden bij allerlei werkmaterialen, bestemd voor kleuters
en kinderen van de lagere school. Verder zal ook aandacht besteed
worden aan de “moeilijke gevallen” en hoe daar best mee omgegaan
kan worden.

 Het kan u niet ontgaan zijn… Naast een compleet vernieuwde web-
site heeft collega Hasti ook het logo van onze vereniging in een
nieuw jurkje gestopt. Voor diegene die nog geen kijkje genomen
heeft, één goede raad: surf meteen naar www.wereld-delen.be en
geniet van het resultaat!

 Dankzij het initiatief van Mensen voor elkaar Ranst vzw heeft on-
ze vereniging dit jaar een deel van de opbrengst van de activiteiten-
dag ontvangen.

 Op 28 september heeft Wereld-Delen
Internationaal de projecten van
Chico Latino en Centres Mpandilu
voorgesteld aan de GROS Ranst. We
lichtten er onze doelstellingen, ver-
wezenlijkingen en toekomstplannen
toe. Meer info op blz. 10-11.

 Op woensdag 12 januari 2011 houden we
onze Jaarvergadering. Alle vrijwilligers zijn welkom met hun part-
ner. Dit jaar zal niemand op zijn honger moeten blijven zitten… Voor
de niet-kaasliefhebbers laten we ook fijne vleeswaren aanrukken! De
uitnodiging met inschrijvingsformulier vinden jullie in deze nieuws-
brief.

 Naast die uitnodiging vinden vrijwilligers in deze nieuwsbrief ook op-
nieuw een kostennota die ze kunnen gebruiken als ze terugbetaling
(o.a. vervoer) wensen. Ook zit er een uitnodiging met gezinskor-
ting in voor de kerstlichtjesavond. Wie deze korting wenst brengt
de uitnodiging mee naar de avond en toont hem.
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Kerstlichtjesavond
De educatieve kerstwandeling langs Bijbelse
panelen zal niet meer plaatsvinden. In de
plaats daarvan komt er een activiteit met ver-
schillende initiatieven. Deze start om 17u met
een creatieve activiteit voor kinderen (met
hun ouders) in Hoeve Luyten. Een uurtje later
vatten we een lichtjestocht aan door de Broechemse velden en om 19u
worden we in de verwarmde hoeve onthaald op liederen en vertellin-
gen, wordt ons kerstproject gepresenteerd en kunnen we genieten van
lekkere boterhammen met spek en warme dranken… Een boeiende en
gezellige avond voor jong en oud. Ook mensen met een bescheiden
inkomen zullen speciaal uitgenodigd worden via het OCMW.

Zoals elk jaar gaat de opbrengst van deze avond integraal naar onze
kerstprojecten Centres Mpandilu Congo (pater Frans Douwen) en
Chico Latino Peru (project van Sonja Roskams). Op de volgende
bladzijden stellen we ze u graag voor.

Multi-culturaliteit

Veel winkels zijn er niet meer op de eens zo originele en levendige
Berlarij. De gaten die onvermijdelijk vallen tijdens de jaarlijkse braderij
worden opgevuld door kraampjes van Otavalo-indianen in een woorde-
loze poging hun haast identieke waren aan de man te brengen. Ik kan
het niet helpen om vragen te stellen bij het lot van deze geweldloze en
zachtaardige mensen. Vastbesloten mijn rijke Westerse euro’s om te
zetten in een aankoop, keur ik de kraampjes onderweg. Ze verkopen
kindervestjes, poncho’s, tassen, lettertreintjes, … Plots een sjaal. De
kleuren herinneren mij aan een kleurenvoorliefde uit mijn jeugd. De
sjaal komt uit India, weet de verkoper. En zo vind ik via Bolivia en In-
dia, geheel onverwacht, een stukje van mezelf terug.

Lieve Pepermans

Frituur Jos en AnnemieFrituur Jos en Annemie

Wijnhandel Vin d’OuWijnhandel Vin d’Ou
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Vertel– en Speeltassen… “ook voor ouders”!

Op vraag van het LOP BaO Lier voert
onze vzw dit project te Lier. De toelating
voor een derde jaar werd gegeven door-
het Armoedefonds van de Vlaamse Ge-
meenschap. Tijdens dat jaar zullen we
allerlei diensten en mensen in Lier, die
een bijdrage kunnen leveren tot opvoe-
dingsondersteuning, samenbrengen voor
een drievoudige opdracht:

 Beluisteren van het schoolse evalua-
tiesysteem en de noodvragen die hierbij ontdekt worden.

 Procedure(s) ontwikkelen zodanig dat gezinnen en kinderen niet
alleen (h)erkend worden, maar ook kunnen doorverwezen worden
naar gepaste begeleiding.

 Voorstellen doen en zo mogelijk stappen ondernemen voor concrete
initiatieven in Lier die op termijn kansen bieden voor gezinnen en
kinderen met extra opvoedingsnoden.

Om zoveel mogelijk partijen te verzamelen rond opvoedingsondersteu-
ning werd op 8 oktober een eerste overlegbijeenkomst georganiseerd
in Lier. Anne-Marie Verheyen
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Uitstappen, reizen en vakantie voor kansar-

men tegen betaalbare prijs.

De vzw Recht en Welzijn is lid geworden van het Steun-
punt Vakantieparticipatie, een dienst van Toerisme
Vlaanderen, die een aanbod uitwerkt onder het motto:
“Iedereen verdient vakantie”. Het aanbod is bedoeld voor
mensen die omwille van financiële beperkingen niet op va-

kantie kunnen gaan. Die mensen kunnen genieten van een sociaal ta-
rief, maar worden wel gescreend om te kijken of hun netto-inkomsten
niet boven de armoedegrens stijgen. Daarvoor zijn er barema’s vastge-
legd afhankelijk van de samenstelling van het gezin. Als vereniging
voor kansarmen weten wij wie kansarm is, zullen wij hen naar dit aan-
bod toe leiden, op de hoede voor misbruik van dit lidmaatschap.

Er worden jaarlijks 2 lijvige vakantiebrochures uitgegeven met aantrek-
kelijke aanbiedingen: daguitstappen, vakantieverblijven, groepsverblij-
ven en georganiseerde vakanties. Vervoer en maaltijden zijn nooit in-
begrepen.

Zoals bij elk reisagentschap gelden een aantal specifieke voorwaarden
bij de reservatie, de bevestiging, betaling en annulering. Voor groeps-
verblijven en georganiseerde vakanties wordt begeleiding voorzien. Bij
georganiseerde vakanties zijn er drie types mogelijk: kinder– en jeugd-
kampen, gezinsvakanties en georganiseerde vakanties voor volwasse-
nen. Voor het vervoer bestaat de mogelijkheid om een gratis dagpas
van De Lijn of korting voor bus en tram te bekomen. Er is geen com-
pensatie voor gebruik van eigen vervoer.

Oproep tot al onze vrijwilligers: vanaf nu zullen wij uitstappen
voorzien binnen dit project en mensen die wij volgen deze kan-
sen geven. Wij vragen dus uw medewerking. Heb jij een voor-
stel of vraag, neem dan contact op met onze vrijwilligster Ann
Geerts per e-mail anngeerts1@gmail.com of telefonisch na kantoor-
uren op nummer 0476 / 540 618. Of maak een afspraak. Voor de
nieuwsgierigen onder ons, surf alvast naar:
www.vakantieparticipatie.be.

Lees alvast op pagina 7 een eerste voorstel!
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Onthaal en ontmoeten in De Loods

En wie weet: een Sociale Kruidenier!
Bij onze vrijwilligers van De Loods is het momenteel
weer maar eens “alle hens aan dek”! Met man en

macht worden er in een ijltempo rekken afgebroken en elders opgesteld
om plaats te maken voor de langverwachte container. Bij en in deze
container zullen we een onthaal en ontmoetingsruimte ruimte voorzien
voor kansarmen. En er wordt gedacht
aan de start van een soort Sociale
Kruidenier. Wordt vervolgd!

Rommelmarkt
Van 2 en 3 oktober hebben we De
Loods weer opengegooid. Belangstel-
lenden konden voor een prikje allerlei
bruikbare spullen “kopen”. Onnodig
daarbij te vertellen het weekend een
succes was, ook financieel! Wij zijn dan
ook alle “Loodsers” van harte dankbaar
voor hun onbaatzuchtige inspanningen vóór, tijdens en nà dit weekend!
Aangezien het aantal giften aan onze vereniging niet bepaald in stijgen-
de lijn gaat, zijn de activiteiten van onze “Loodsers” een zeer gewaar-
deerde bron van inkomsten om onze werking te financieren.
Noteer alvast dat de volgende Rommelmarkt plaats vindt tijdens
het weekend van 9 en 10 april 2011 van 10 tot 16u.

Jongeren aan de slag
Onze vzw Recht en Welzijn heeft een overeenkomst gesloten met De
Ploeg vzw Mechelen. Zo krijgen jongeren enkele dagen per jaar werker-
varing in De Loods. De jongeren worden door De Ploeg begeleid op zoek
naar werk. Maar eerst moeten zij zich goed realiseren wat werken is.
Daarvoor is vrijwilligerswerk in de Loods een goeie gelegenheid. Het
biedt hen kansen om wat te werken zonder druk en met veel afwisse-
ling. Ze kunnen ontdekken of ze werktempo aankunnen en hoe men
met elkaar op een werksituatie omgaat.
Een aantal keren per jaar strijkt er dus een klein ploeg jongeren neer in
de Loods samen met hun coachen. Als de jongeren bij zo'n werksituatie
positief worden beoordeeld kunnen zij stage doen op een gewone werk-
vloer. Daar zullen zij ook een klein uurloon ontvangen. Niet om van
naar huis te schrijven, enkel een extra motivering om zich nog beter in
te zetten. Maar voor het zover is moeten ze basiservaring opdoen.
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Kansarme jongens en meisjes krijgen in de Loods dus een klein opstapje
naar hun toekomstige werksituatie.

(Vervolg van pagina 6)

Wereld-Delen in beeld
Wereld-Delen wil een fototentoonstelling organiseren rond het thema
“kansarmoede”. In de maand mei houden wij via De Nieuwe Wereld in
Lier een tentoonstelling over “vluchtelingen en hun verhaal”. Op die
manier willen we meer kenbaarheid geven aan onze werking waardoor
meer mensen de weg vinden naar onze organisatie en vrijwilligers. We
hebben al wat foto’s kunnen verzamelen dankzij onze vrijwilligers,
maar we zouden graag een uitgebreid en sprekend beeld schetsen van
de betekenis van “wereld-delen” in de praktijk.

Voor vrijwilligers: op het secretariaat in de Kapelstraat liggen 3
camera’s ter beschikking. Iedereen mag een camera komen lenen om
collega’s, werkomgeving en mits toestemming ook cliënten te fotogra-
feren. Om zeker te zijn dat er een toestel beschikbaar is, best een sein-
tje vooraf (tel. 0496 / 726 399). Een mailtje kan ook uiteraard: admini-
stratie.wd@gmail.com. En bereid jullie er maar op voor: onze verslag-
gever is ook van plan om op pad te gaan en vrijwilligers te intervie-
wen…

Tegen een prikje naar TECHNOPOLIS in Mechelen

Met Vakantieparticipatie (afspraken volgen)

Een dagje Technopolis is een buitengewone ervaring: er is zoveel te zien,
te horen, te voelen, maar vooral zelf te experimenteren! Wetenschap en
technologie kom je in het dagelijks leven tegen zonder het te merken. In
Technopolis zie je wat je thuis niet ziet in 280 opstellingen, leuke experi-
menten, waar je zelf mag / moet aan komen om het te zien werken. In
de Doe-tuin kan je ook buiten experimenteren. Kinderen van 4 tot 8 jaar
kunnen zich volledig uitleven in het Kinder-doe-centrum.

Wij regelen voor onze gasten met een laag inkomen een uitstapje dat
niet meer kost dan 5 euro, plus goedkoop vervoer (picknick meenemen).
Vrijwilligers, vraag na bij onze ‘cliënten’ wie kandidaat is, en doe
de aanvraag bij Ann Geert (zie pag. 5) met de nodige gegevens.


