
Op weg

naar de lente

Editie 2011 - 1
Elfde jaargang

Schakelen is het infoblad
van vzw Recht en Welzijn,
Nierlenderstraat 16 2520
Ranst (Broechem)
O.N. 459.814.147
Schakelen verschijnt 4
keer per jaar en is gratis
voor vrijwilligers van
Wereld-Delen

Abonnement: 12 euro per
jaar.

Verantwoordelijke uitge-
ver: Chris Nollet

NIEUW
Nieuw is deze
nieuwsbrief
van uitzicht
maar ook van
opzet. Hij
richt zich van-
af nu naar
iedereen die
op de hoogte
wil blijven
van ons reilen
en zeilen.
Word je
abonnee?

Info over Va-
kantieparticipati
e?

● Contacteer
Ann Geerts

● Tel.: 0476
540 618

Info over goederen
voor kansarmen
De Loods

● Contacteer Tine
De Roover

● Tel.: 03/458 66
15

Info over de
Sociale Winkel

en De Container

● Contacteer Mo-
nique Baecke

● Tel.: 03/480 17
39

Info over De
Nieuwe Wereld:

● Kathelijn
Vandewal

● Tel.: 03/488
58 02

Eerste uitstap met

Vakantieparticipatie

Met de hulp van Vakantieparticipatie gin-
gen voor het eerst een aantal personen
met een laag inkomen samen met Wereld-
Delen op bezoek aan Technopolis in Me-
chelen. Tot nu toe zijn het vooral personen
begeleid door onze werking (De Nieuwe
Wereld) te Lier en het OCMW van Lier.
We hopen dat ook mensen uit de gemeente
Ranst in de toekomst de weg mogen vin-
den naar deze goedkope mogelijkheden om
zoals ieder ander te kunnen genieten van
een mooie en leerzame uitstap. Zeker ook
voor kinderen die deze keer in Technopolis
hun hart kunnen ophalen aan al die leuke
technische zaken waar wij in ons dagelijks
leven al niet meer bij stilstaan.

De deur open:

wordt abonnee...

Met deze vernieuwde nieuwsbrief wil We-
reld-Delen de deur open gooien naar alle
mensen die interesse hebben voor sociale
hulp. Werken rond armoede, samen en
voor kansarmen, is het hoofddoel van onze
werking. De laatste paar jaren slaan we
resoluut een weg in van partnerschap met
en tussen mensen die arm zijn en elkaar
willen ondersteunen.

En armoede zit ook onder ons, hier in de
eigen gemeente, in de omliggende ge-
meenten… in zeer verschillende vormen:
eenoudergezinnen met kinderen, alleen-
staanden, bejaarden, nieuwkomers…
Armoede is voor niemand een pretje.

Daarvoor is het belangrijk dat meer en
meer mensen onze werking leren kennen.
Want mensen met een laag inkomen moe-
ten de weg vanzelf kunnen vinden. Wie te
weinig bekend is, die kan niets doen.

Dus doen wij de virtuele deur open. Deze
nieuwsbrief wordt ruim verspreid in
de hoop dat meer mensen ons leren
kennen. Maar we nodigen ook mensen
uit om via deze nieuwsbrief aangeslo-
ten lid te worden van onze vzw Recht
en Welzijn. Dat levert wel geen stem-
rechten op, maar u steunt wel onze wer-
king, door uw bijdrage en doordat u beter
op de hoogte blijft van wat wij doen. Zo
kunt u ook andere mensen winnen voor
deze goede zaak.

Info over de Taal-
werking

● Contacteer
Emiel Spel-
mans

● Tel.: 0475 294
230



Jaarvergadering

Op woensdag 12 januari zijn de vrij-
willigers met hun partner bijeengeko-
men voor de jaarlijkse kaas
avond. We werden verwelkomd door
onze voorzitter en konden daarna on-
ze honger stillen met knapperig stok-
brood, heerlijke kazen of fijne vlees-
waren. De wijn viel bij velen in de
smaak, maar ook koffie en water…
We moesten tenslotte veilig en wel
thuis raken. Tussen de bedrijven door
heeft de algemeen coördinator ons
verteld wat we in 2011 allemaal
mochten verwachten. Het was voor
iedereen meteen duidelijk: er was
veel werk aan de winkel in 2010,
maar 2011 belooft nog meer in petto
te houden!

Mensen met noden?
Ze kunnen terecht op de wekelijkse permanen-
tie op woensdag van 10 tot 12 uur op de pasto-
rie te Broechem, Gemeenteplein 18a.

Solidariteitsmaal

zondag 27 maart

(Gildenhuis Broechem)

Ten voordele van Broederlijk
Delen. Welkom vanaf

11.45u!

Rommelmarkt
Weekend van 9 en 10 april 2011
van 10 tot 16u.

De Loods
(Van den Nestlaan Broechem—
aan Fedasil)

CULINAIR SOLIDAIR

Broederlijk Delen is dit jaar 50 jaar.

Voor dit bijzonder jaar wordt een bijzondere campagne gelanceerd:

“Maak ons overbodig! Steun de plannen van het Zuiden.”

Burundi

Dit jaar zet Broederlijk Delen organisaties in de kijker die in Burundi werken
aan plattelandsontwikkeling. In Burundi heeft Broederlijk Delen geen eigen
projecten (die vanuit Vlaanderen gestuurd en geleid worden). Wel is er een
steunpunt met twee coöperanten en een vrijwilliger, die de lokale partners
begeleiden. Een bewuste keuze: door lokale organisaties te steunen wordt hun
werk in de lokale gemeenschappen verankerd en krijgt het een plaats in de
structuren die in het land zelf worden opgezet. Zo kan gerichter hulp verleend
worden en brengt elke geïnvesteerde euro meer resultaat. Lokale groepen
werken samen, versterken elkaar, krijgen vragen uit andere dorpen en zij spe-
len er efficiënter op in dan als die hulp vanuit Vlaanderen zou worden opgezet.
Broederlijk Delen steunt in Burundi o.a. INADES en ADISCO. Veel boeren in

Burundi zijn ontmoedigd door het geweld uit een voorbij verleden en de gratis

steun aan zaaigoed en voedsel, die hen nog steeds door hulpverlenende (?)

organisaties wordt bezorgd, heeft hen afhankelijk gemaakt en initiatiefloos. In

de plaats van zich te wentelen in hun leed slaagt ADISCO er in om een aantal

boeren aan te zetten om weer werk te maken van hun eigen voedselproductie

en veeteelt. Deze werking noemt het Hagaruka-programma. Hagaruka bete-

kent “sta op”, “neem uw leven in handen”. Met kleine kredieten helpen zij lo-

kale boeren te investeren in de bananen-, bonen- of maniokteelt, anderen in

het kweken van geiten, varkens of konijnen. En het lukt. Op 2 jaar tijd werden

230 Hagaruka-groepen gevormd. 230! Of wat een lokale inbedding kan bete-

kenen!

INADES kennen wij al langer. Jaren geleden vertelde Broederlijk Delen over

deze organisatie die zich veel bezig houdt met lokale koffieboeren, hen midde-

len en technieken aanleert om concurrentiële koffie te telen en om tegelijk

zorg te dragen voor ecologische landbouw. Met spaarsystemen zetten steeds

meer koffiecoöperaties hun werkzaamheden op. Zo ontstaat er welzijn voor

deze mensen: minimale ziekenzorg, onderwijs, verenigingsleven en rechtsver-

dediging. Duurzame zaken voor de toekomst van een extreem arm land.

Wat leren wij daaruit?
Dat Zuidhulp, zoals bij Broederlijk Delen, doorheen de jaren sterk veranderd

is, en een groter succes kent door lokale groepen te mobiliseren en te verster-

ken. Maar ook dat Broederlijk Delen nog een cruciale rol te spelen heeft opdat

landen zoals Burundi hun straatarme bevolking er bovenop kunnen trekken.

Onze steun voor Broederlijk Delen is dus nog meer dan nodig: school-

acties, kerk- en/of straatcollecten, koffiestops, solidair ontbijt, en de

regionale solidariteitsmaaltijd “Culinair Solidair” in het Gildenhuis te

Broechem op 27 maart vanaf 11.45 uur. Of stort jouw bijdrage op

BE12 0000 0000 9292 (000-0000092-92); vanaf 40 euro met belas-

tingsvoordeel.

Heeft België
een vreemdelingenbeleid?

Met D. Vanderslycke hadden wij op 2
maart onze algemene vormingsavond.
Die vorming heeft te bedoeling infor-
matie te verstrekken over een onder-
werp waarmee wij Wereld-Delers dag-
dagelijks mee geconfronteerd worden.
We stelden we ons als vrijwilliger vra-
gen bij de vele nieuwkomers die we
tegen komen. We leerden hoe ons
land bijna steeds geneigd is om de
grenzen te sluiten, voor werk, voor
gezondheidszorg, en zelfs voor oor-
logsvluchtelingen en allerlei vormen
van asiel. Voor de grootste groep re-
denen die volgens ons mensen ertoe
bewegen naar ons land te komen is de
deur totaal toe. De enige weg is de
poort van het asiel, met alle gevolgen
vandien: illegale aanwezigheid en
schrijnende onmenselijke toestanden.
We begrijpen nu veel meer…

Kerstlichtjesavond

Zoals u in onze vorige nieuwsbrief kon
lezen werden er dit jaar geen Bijbelse
panelen meer langs de weg geplaatst.
In de plaats daarvan hebben we op 18
december de avond ingezet met aller-
hande creatieve activiteiten en spelle-
tjes voor de kinderen in de Hoeve van
de familie Luyten. Met draaglichtjes en
fakkels konden we daarna al wande-
lend genieten van het winterse land-
schap van Broechem. Terug in de hoe-
ve aanbeland wachtten ons een warme
hap en drank en de verrassing van de
avond: een optreden van Tom Vout.
De Grimon Singers waren ook dit jaar
weer van de partij. Kortom, we kunnen
terugblikken op een geslaagde avond!



Jaarvergadering

Op woensdag 12 januari zijn de vrij-
willigers met hun partner bijeengeko-
men voor de jaarlijkse kaas- en wijn-
avond. We werden verwelkomd door
onze voorzitter en konden daarna on-
ze honger stillen met knapperig stok-
brood, heerlijke kazen of fijne vlees-
waren. De wijn viel bij velen in de
smaak, maar ook koffie en water…
We moesten tenslotte veilig en wel
thuis raken. Tussen de bedrijven door
heeft de algemeen coördinator ons
verteld wat we in 2011 allemaal
mochten verwachten. Het was voor
iedereen meteen duidelijk: er was
veel werk aan de winkel in 2010,
maar 2011 belooft nog meer in petto
te houden!

Mensen met noden?
Ze kunnen terecht op de wekelijkse permanen-
tie op woensdag van 10 tot 12 uur op de pasto-
rie te Broechem, Gemeenteplein 18a.

Het Provinciaal Steunpunt Vrijwilligerswerk vermeldde eind 2010 belangrijke aspecten in de gewij-
zigde wetgeving op vrijwilligerswerk.

 Een organisatie mag twee vergoedingsystemen gebruiken: forfaitair en effectieve kostenvergoeding.
 MAAR, een vrijwilliger mag beide systemen niet combineren: indien zijn kosten worden vergoed, moet hij

eenzelfde systeem van vergoeding kiezen in alle organisaties waar hij vrijwilligerswerk verricht.
 In alle gevallen dient hij zelf de maximale vergoeding op jaarbasis in ’t oog te houden. Een te hoog bedrag

dient u aan te geven bij de belastingen. Bovendien riskeert u te worden beschouwd als werknemer, hetgeen
gevolgen kan hebben voor uw sociale status als “ter beschikking gestelde”, uw brugpensioen, enz… Wanneer
wij vermoeden dat iemand het maximaal bedrag ontvangt (in onze vzw) zullen wij trachten dit in ’t oog te
houden en geen hoger bedrag uitkeren. Maar volgens de wetgever is het de vrijwilliger zelf die dit moet in ’t
oog houden (omdat hij op meerdere plaatsen vrijwilligerswerk kan doen).

 Maximale bedragen in 2011 zijn: 30,82 euro per dag en 1.232,92 euro per jaar. Het maximale vervoersbe-
drag per km is 0,3178. Bij ons wordt in regel 0,30 euro betaald,
tenzij de omstandigheden dit niet toelaten. Wettelijk mag er tot
2000 km per jaar aan het voorziene tarief worden uitbetaald,
ook bovenop de forfaitaire vergoeding. Hebt u vragen, aarzel
niet en contacteer Chris Nollet, algemeen coördinator.

Eind november 2009 besliste de Europese Raad van mi-
nisters van Cultuur om het jaar 2011 uit te roepen tot
het Europees Jaar van de Vrijwilliger. Door van 2011
het “Jaar van het vrijwilligerswerk ter bevordering van
actief burgerschap” te maken erkent Europa alle vrijwilli-
gersorganisaties in hun werking en wil ze ook de kwali-
teit van dat vrijwilligerswerk ondersteunen en helpen
verbeteren. De achterliggende gedachte is om nog meer
mensen aan te zetten tot belangeloze inzet.

Uitstap naar Technopolis in Mechelen
Met Vakantieparticipatie

Op zaterdag 26 februari 2011 hadden we onze eerste uitstap via vakan-
tieparticipatie, dat werd zeer goed voorbereid door onze nieuwe vrijwil-
ligster Ann, waarvoor dank.
Er hadden een paar mensen afgehaakt maar we waren met drie gezin-
nen en drie begeleiders te samen met 13 personen wat het toezicht wel
gemakkelijk maakte. Drie kinderen van Angola en vier kinderen van
Kosovo.
De heenreis met de bus verliep goed. Daar aangekomen hebben ze met
vereende kracht al dadelijk een auto opgetild met een hefbalk daardoor
had iedereen al direct zin naar meer pret.
Van zo dadelijk dat de jassen en rugzak opgeborgen werden waren de
kinderen al plots verdwenen ze liepen kris kras door de zalen vol bewon-
dering voor wat er allemaal te zien was. Gelukkig waren we er bij de eer-
sten zo konden we hen nog gemakkelijk vinden voor de afspraak voor de
middaglunch.
Het viel goed mee met de contacten , de jongste twee jongens konden
Albanees praten en de twee andere jongens en meisjes zaten bij mekaar
in de klas en konden Nederlands praten wat voor hen ook leuk was om
met mekaar op te trekken.
De jongens waren een hele dag niet weg te slaan van de auto’s met si-
mulatie, de meisjes en de kleine jongens hebben alles verkend. We heb-
ben ook een show meegemaakt van kop tot been en kregen ook een
boekje met de uitleg van skelet,longen en hart…
Daar het regende mochten we binnen onze boterhammen eten als we
drank afnamen, het duurde maar even of de kinderen waren direct van
tafel en gingen verder genieten.
De terugweg was meer misérie ,het was al grappig dat we niet dadelijk
de uitgang vonden voor de bushalte, dan moesten we nog een half uur
wachten voor de bus die dan nog eens een half uur te laat kwam opda-
gen. Gelukkig hadden we in het staton van Mechelen een zitplaatsje voor
het wachten op een volgende bus naar Lier waar het jongste meisje in
slaap viel in de armen van Kim.
En dan was het afscheid nemen en hopen dat er zo nog eens iets inge-

richt kan worden.



Sociaal Verhuurkantoor

De Woonkans
Recht en Welzijn vzw is lid van het Sociaal Verhuur-
kantoor “De Woonkans vzw”> Deze gaat actief op
zoek naar private woningen en verhuurt deze in de
gemeenten Ranst, Lier, Nijlen en Zandhoven> Ener-
zijds zijn er voorwaarden aan verbonden, anderzijds
kunnen eigenaars via een aantrekkelijke procedure
hun woning ter beschikking stellen. De eigenaars kun-
nen rekenen op goed onderhoud en stipte betaling
van huur. Huurders met een laag inkomen krijgen zo
een degelijke woning tegen een aanvaardbare huur-
prijs. Rechtstreekse info kunt u krijgen via dewoon-
kans@ocmw.lier.be. In Lier kan men terecht in de
Woonwijzer, Kluizestraat 37. In Ranst kan men elke
derde donderdag terecht op het OCMW, Schildesteen-
weg 16. In Zandhoven kan men tijdens de openings-
uren terecht bij het OCMW, Liersebaan 12. In Nijlen
kan men tijdens de openingsuren terecht in het
OCMW, Kessel-Dorp 54.

Oproep

Het gebeurt wel eens dat vrijwilligers zeggen dat ze onze
brieven of e-mails niet ontvangen hebben. Blijkt dan dat de
adresgegevens waarover wij beschikken achterhaald zijn.
Vandaar een oproep aan alle vrijwilligers: indien u verhuisd
bent of een ander telefoonnummer of e-mail adres hebt,
geef dit dan even door aan het secretariaat.

Aan alle vrijwilligers die hun werkelijke kosten willen decla-
reren zouden we willen vragen hun kostennota’s om de 3
maanden binnen te brengen bij de algemene coördinator.

Wie tijd heeft om een handje te helpen op onze Solidari-
teitsmaaltijd is van harte welkom! En wie graag kennis-
maakt met De Loods kan de sfeer het best opsnuiven tij-
dens het weekend van de Rommelmarkt!

Chico Latino

Momenteel is Joke Vantongerloo op stage in het Andesgebergte van
Peru. Zij ondersteunt er het werk van Chico Latino in “Choquepata,
een communidad op ongeveer 40 minuutjes bus rijden van Cusco.
Vier namiddagen in de week zijn de kinderen uit de buurt welkom

om samen met de begeleiders te spelen, kind te zijn, maar ook om
te werken. Chico Latino helpt namelijk bij het maken van hun huis-
werk en door op een speelse manier allerlei vaardigheden aan te
leren en te verbeteren (onder andere door hun eigen ontwikkelde
educatieve spelen). Het staatsonderwijs staat namelijk op een vrij
laag niveau. Vaak zitten er verschillende leeftijden samen in de klas
bij slechts één leerkracht en is van buiten leren meestal belangrijker
dan begrijpen. Hiervoor is het goed dat een organisatie zoals Chico
Latino zich wil inzetten voor deze kinderen, die met een achterstand
aan het leven moeten beginnen. Maar Chico Latino werkt ook met
de ouders, er is namelijk een mentaliteitswijziging nodig. Met het
organiseren van ouderavonden proberen ze het familiaal geweld te
verminderen en de eigenwaarde van zowel de kinderen als de ou-

ders te verbeteren. Op dit moment zoeken ze subsidies voor het
opzetten van een caviakwekerij (een lekkernij hier) met de moe-
ders, zodat zij sterker in hun gezin staan en zo hopelijk hun toe-
komst en dat van hun kinderen verbeterd. Wanneer deze kinderen
leren dat je ook op een niet-agressieve manier kan omgaan met
elkaar en de kans krijgen beter te studeren, kan er misschien iets
veranderen in deze maatschappij. Want kinderen zijn de toekomst
van een land. ¡Hasta luego! Joke”

ONZE WERKING STEUNEN?

Stort dan een gift op 789-5779169-24

Of, wilt u een belastingsattest?
Stort dan jouw bijdrage op 776-5902333-77 van Caritas
Hulpbetoon vzw, Guimardstraat 1 te 1040 Brussel met

de melding “Project 376 Het NET”.

U zal vanaf 40 euro per jaar een fiscaal attest ontvan-
gen van Caritas Hulpbetoon vzw, aan wie deze gift on-
herroepelijk toekomt. Deze vzw beslist autonoom over
de bestemming van de ontvangen fondsen. U kunt uw

voorkeur voor onze werking aangeven door
“Project 376 Het NET” te vermelden op het overschrij-

vingsformulier. Die aanduiding heeft wel geen afdwing-
baar karakter, maar bezorgt ons toch de noodzakelijke

steun voor onze solidariteitswerking en

vrijwilligersproject “Het NET”.

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

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

Monique Baecke, coördinator Sociale Winkel De Container: 03/484

Ann Geerts, contactpersoon vakantieparticipatie: 0476 / 540 618
Kathelijn Vandewal, coördinator De Nieuwe Wereld: 03 / 488 58 02
Anne-Marie Verheyen, coördinator Vertel–Speeltasjes: 015 /7558 61

Dirk Verwerft, voorzitter Raad van Bestuur: 0476 / 666 495
Chris De Queker, contactpers. WDSolidair (+SVK): 03 / 383 03 25
Leo Tercken, contactpersoon WD Internationaal: 03 / 485 70 32

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

Chico Latino


