
  

 

  

  

  

  

Info over Vakan-
tieparticipatie 

 Contacteer Ann 
Geerts 

 Tel.: 0476 540 
618  

Info over goederen 
voor kansarmen De 
Loods 

 Contacteer Tine 
De Roover 

 Tel.: 03/485 66 
15 

Info over de       
Sociale Winkel en 
De Container 

 Contacteer 
Andrée De La 
Porte 

 Tel.: 0491 078 
751 

Info over De  
Nieuwe Wereld 
 

 Contacteer   
Kathelijn      
Vandewal 

 Tel.: 03/488 58 
02 

Caraes  
 
In 2010 verzamelde Caraes 130.000 euro voor de twee pro-
jecten in Granada: Centro Jesus Amigo en Christo Sana. We-
reld-Delen steunde hierbij Centro Jesus Amigo. Er bestaan 
plannen  via  de  centrale  zetel  van  Caraes  en  bij  de  PHOS  
(internationaal orgaan voor projecten voor mensen met een 
handicap) over de manier waarop deze gelden worden ge-
bruikt.  Ze  worden  in  een  fonds  gestopt  dat  ter  beschikking  
wordt gesteld via maandelijkse budgetten. De lokale werking 
heeft ook nog eigen inkomsten via justitie waarmee een deel 
van de loonkosten kan betaald worden. Wereld-Delen was in 
2010 goed voor 1.522 euro voor Granada en daarnaast via 
derden nogmaals voor 580 euro. 
In 2010 heeft Caraes ongeveer 12.000 euro steun geboden. 
De lokale werking moet de gemaakte uitgaven achteraf ver-
antwoorden.  Dankzij  de  ondersteuning  ter  plaatse  door  Ca-
raes zelf neemt de werking toe en zijn er ook meer middelen 
beschikbaar via het Ministerie van Justitie, ofschoon hun bij-
drage nooit voldoende is voor de lonen alleen al!  

 
Chico Latino: Huancarani  
 
In 2010 ging onze aandacht vooral naar 
Huancarani. We zonden 1.608 euro recht-
streeks naar Peru en droegen daarnaast 
bij tot de initiatieven van Chico Latino Ede-
gem. Op deze manier financierden wij van-
uit Broechem bijna een derde van het pro-
ject Huancarani. 
 
In het werkjaar 2010 bedroegen de kosten 
voor dit project ongeveer 5.580 euro. Een 
derde daarvan ging naar de lonen van de 
twee opvoeders, gedurende de 52 zonda-
gen. Het overige bedrag werd besteed aan 
de aankoop van voedingsmiddelen 
(maaltijden voor de kinderen) en materia-
len, zoals kleurpotloden, papier, stiften, 
kopieën van werkblaadjes, enz. 
Verder kon Chico Latino in 2010 rekenen 
op de steun van enkele vrijwilligers, zowel 
op financieel als materieel vlak. Dit heeft 
aan de werking van Huancarani een extra 
meerwaarde gegeven.  
Vanuit  Chico  Latino  is  er  een  nieuw  5-
jarenplan voor Choquepata uitgewerkt. 
Momenteel is Joke Van Tongerloo daar ac-
tief. Wereld-Delen heeft een concrete deel-
name om dit project te realiseren. 

U kunt deze projecten van 
Wereld-Delen Internationaal 
steunen door een bijdrage te 
storten op rekeningnummer 
833-5352274-72 met vermel-
ding van uw voorkeur: Chico 
Latino, Centres Mpandilu of Caraes.   

Info over  

Taalwerking 

 Contacteer 
Emiel Spelmans 

 Tel.: 0475 294 
230  

Editie 2011 - 2 
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 

Neem vandaag nog een abonnement op 
SchakelenSchakelenSchakelen en steun zo onze werking: stort 
12 euro op 789-5779169-24 voor 1 jaar! 



   

   

   

   

   RECHTZETTING 
In het vorig nummer werd het OCMW van Zandhoven 
vermeld  met  een  foutief  adres.  Het  juiste  adres  is  
Schriekweg 3, 2240 Zandhoven. 
Onze excuses hiervoor.  
 
VOLGENDE ROMMELMARKT 
Schrijf  alvast  in  uw  agenda:  de  volgende  Rommel-
markt vindt plaats tijdens het weekend van 1—2 ok-
tober 2011. 

Hola, Ola...? 
Hallo zeg! 
 
Ola is een man van rond de 
dertig, die een tijdlang in 
het  asielcentrum van  Broe-
chem verbleef. In zijn land 
was hij stoffenhandelaar op 
papier, maar eigenlijk un-
dercoveragent. Toen dat 
uitlekte werd hij bedreigd 
en op zekere dag werden zijn vrouw en baby vermoord. Hij 
dook onder en dankzij een bevriend advocaat werd hij naar 
Europa  gesmokkeld.  Toen  hij  aan  het  eind  van  zijn  reis  
kwam bleek hij in Vlaanderen te zitten, een plek waar hij 
nog nooit van had gehoord. In die nieuwe omgeving ging hij 
tot vandaag liefst om met Vlamingen, want de angst is groot 
iemand tegen te komen uit zijn vroegere land, die hem naar 
het leven zou kunnen staan. Wereld-Delen hielp hem met de 
samenstelling van zijn dossier en om zijn vluchtverhaal op 
papier te stellen. Het deed hem enorm veel pijn om dat ver-
haal tot in de details te vertellen. En toch werd zijn asielaan-
vraag afgekeurd omdat hij bij een tweede ondervraging cor-
recties in het verslag wilde laten aanbrengen. Ze hadden 
hem die eerste keer niet goed begrepen. Zeer ontgoocheld 
vertelde hij dat, in de plaats van de kleine correcties in de 
volgorde van het verhaal aan te brengen, men beweerde dat 
hij  loog omdat hij  zogezegd een ander verhaal  vertelde.  Bij  
ons echter klonk zijn pijnlijke verhaal altijd hetzelfde.  
Jarenlang zat hij in zak en as en geregeld kwam hij nieuwe 
moed  scheppen.  En  hij  volgde  lessen  Nederlands.  Zes  jaar  
later werd zijn verblijf in België goedgekeurd. Onmiddellijk 
volgde hij een opleiding bij de VDAB en na intensief zoeken 
kon hij al na twee weken aan de slag. Nu staat hij elke dag 
rond half 4 op om tegen 8 uur op zijn werk te zijn: eerst een 
stuk met de fiets, dan de bus op, nog eens overstappen en 
dan aan 't werk. En om vier uur 's avonds terug. Het werk is 
niet bij de deur, maar "het betaalt goed", zegt hij, en "ik doe 
het graag." Op vrijdag zit zijn werk er 's middags op.  
Wat de toekomst brengt weet hij niet. Maar wat duidelijk te 
horen is aan zijn telefoonbericht is dit: Ola is gelukkig en 
dankbaar. En dat doet ons ook deugd. 

Centres Mpandilu (Congo)  
 
In 2010 bedroegen de totale inkomsten 13.055 
euro, waarvan Wereld-Delen 4.022 euro kon 
storten met de steun van het GROS. De uitga-
ven, zonder lonen of premies, bedroegen ech-
ter 15.960 euro. Een tekort van 2.900 euro 
voor de basisuitgaven. Gezien dit tekort werd 
primair gekozen voor voeding (maïspap en so-
japap) en gezondheidszorg en kon minder uit-
gegeven worden aan schoolmateriaal. De scho-
len leggen aan de organisaties een duidelijk 
overzicht voor van inkomsten en uitgaven en 
staan onder toezicht van het aartsbisdom. 
 
Met de beschikbare financiële middelen kregen 
428 kinderen en jongeren opvang, verzorging, 
onderwijs, paramedische en sociale begelei-
ding.  Aangezien  er  meer  kinderen  waren  dan  
het jaar daarvoor werden het sanitair aange-
vuld, verbouwingen gerealiseerd en de nuts-
voorzieningen verbeterd en kregen ondervoede 
kinderen minimale voeding. 
De  centra  hadden  echter  gehoopt  om  samen  
met de school een kleine zelfbedruipende acti-
viteit te kunnen opzetten (koken in opleiding 
met opbrengst door verkoop), maar de mini-
male  kosten  voor  de  school  lieten  dit  niet  toe  
gezien het financiële tekort. Maar misschien 
was  dit  al  te  hoog  gegrepen.  De  schooltjes  
doen hun werk en de evolutie zal gestaag maar 
traag  zijn  en  zal  afhankelijk  blijven  van  inter-
nationale steun. 
 
Samen  met  pater  Frans  Douwen  zetten  we  in  
op een bredere solidariteit en zoeken we ook in 
andere gemeenten en organisaties steun. In de 
Centres Mpandilu is de start gegeven voor een 
project “Leerkansen voor een kind” waarbij 
sponsors individuele kinderen door de jaren 
heen kunnen volgen bij hun studies. Een pro-
jectvoorstel (meter- en peterschap) ligt ter stu-
die in Congo. 

CULINAIR 
SOLIDAIR  
Op 27 maart 
schoven 135 personen aan aan de lange tafels van 
het Gildenhuis van Broechem. De netto opbrengst 
van 1.084 euro werd integraal doorgestort aan 
Broederlijk Delen. We realiseerden dit jaar een op 
één na hoogste opbrengst met niet eens het hoog-

ste aantal aanwezigen. De huis aan huisomhaling 
bracht 3834,66 euro bijeen. De kinderen van de Vrije Ba-
sisschool (lagere school) verzamelden 255.43 euro in hun 
spaardoosjes. Het schoolsparen in de Gemeentelijke 
Lagere School brachten 220.80 euro met zich mee. Dat 
brengt de som op 5394,89 euro (voorlopige telling). Met 
dank aan iedereen die ook dit jaar weer heeft meegehol-
pen! Dank voor zoveel solidariteit. 

Barbecue  
Noteer alvast in uw agenda 
dat we u en uw familie en 
vrienden verwachten op za-
terdag 27 augustus voor 
onze zomerse BBQ! We wil-
len er weer een gezellige 
bijeenkomst van maken 
met “hoe meer zielen, hoe 
meer vreugd”! 

In zijn evangelieboek over Jezus vertelt Matteüs dat de mensen zich afvragen: 'Wat is nu het meest belangrijke van al die geb
als antwoord: 'Dat alles doe je als je God liefhebt met heel je hart en ziel en verstand. En net zo belangrijk is: heb je naa

regels vormen samen de belangrijkste leefregel voor alle Christenen. God liefhebben doe je met gevoel maar óók met verstand; 
mens zoals je zelf behandeld wil worden. Daarom kunnen wij niet verdragen dat een arme als minderwaardig wordt behandeld.



   

 
 

  

 

 
  

   

   

 

BEZOEK ONZE LOODS! 
 
Wie interesse heeft om eens ken-
nis  te maken met de werking van 
onze Loods is steeds welkom! Ook 
groepen of verenigingen kunnen 
een “rondleiding met uitleg” boe-
ken bij Tini De Roover, tel. 03 / 485 66 15. 

SoWi of de Sociale Winkel  
Vrijdag 15 april werd binnen het kader van We-
reld-Delen Solidair gestart met een nieuw pro-
ject materiële dienstverlening: de Sociale Win-
kel. Deze winkel bevindt zich in de voormalige 
kazernes van het Brits leger, Van Den Nestlaan 
104 in Broechem waar ook De Loods is  onder-
gebracht.  
De bedoeling van dit project is goederen ter 
beschikking te stellen van mensen met een laag 
inkomen, die beantwoorden aan statuten zoals 
het Omnio-statuut, WIGW + laag inkomen en 
mensen in schuldbemiddeling. Deze mensen 
moeten in het bezit zijn van een verwijsbrief 
van een sociale dienst of een erkende hulpverleningsorganisatie. Er 
wordt een pasje opgemaakt dat geldig is voor één jaar en waarmee deze 
mensen maandelijks toegang krijgen tot de winkel. We hanteren een 
soepel rommelmarkt tarief, waarbij de kosten voor vervoer wel in reke-
ning worden gebracht volgens afspraak met verwijzer of betrokkene. 
Openingsuren: woensdag 10-12u.  
Contactpersoon: Andrée Delaporte. Tel. 0491 078 851. 
 
Naast dit project blijft de werking van De Loods 
ongewijzigd. In De Loods kunnen nog steeds 
mensen terecht die geen of vrijwel geen eigen 
bestaansmiddelen hebben of zich in een crisissi-
tuatie bevinden. Met een verwijsbrief van een 
sociale dienst of een erkende hulpverleningsorga-
nisatie  kunnen  deze  mensen  gratis  goederen  af-
halen. Kosten van vervoer volgens afspraak met 
verwijzer. Contactpersoon: Tini De Roover.  
Tel. 03 / 485 66 15.       

 

Taalwerking  
Onze taalwerkers in Wijnegem ondervinden een terugloop van het aan-
tal volwassen studenten. In juni organiseert onze taal-coördinator een 
vergadering met de taalwerkers en Flux-Go om dit probleem te bespre-
ken.  
Er werden afspraken gemaakt met het Huis van het Nederlands. Vanaf 
oktober wordt er in Broechem gestart met een project voor nieuwko-
mers  die  doorverwezen  worden  door  het  Huis.  Filosofie  achter  dit  pro-
ject: Broechem te laten functioneren als een soort wachtkamer. Gedu-
rende 3 à 4 maanden krijgen nieuwkomers een taalinitiatie die hen de 
basiskennis van het Nederlands bijbrengt. Na dit “taalbad” zouden 
nieuwkomers in principe moeten kunnen doorstromen naar het reguliere 
onderwijs.  

Vrijwilligerswerk 
 
Vrijwilliger zijn 
Is vrijwillig 
Maar niet vrijblijvend 
Is verbonden 
Maar niet gebonden 
Is onbetaalbaar 
Maar niet te koop 
Is positief denken 
Is positief doen 
Met als enig doel 
Voor je zelf en de ander 
Een goed gevoel! 
 
Deze tekst werd ons toegezonden 
door iemand uit Kramatorsk, een 
stad in het Oosten van Oekraïne, 
die  al  enkele  jaren  in  onze  regio  
woont  en  het  Nederlands  al  aardig  
onder de knie heeft… 

TENTOONSTELLING       
De Nieuwe Wereld 
“Migreren is een verhaal” 
Op dinsdag 24 mei werd de nieuwe 
tentoonstelling “Migreren is een 
verhaal”, gemaakt door leerlingen 
van de afdeling Communicatie en 
PR van het Sint-Ursula Instituut te 
Lier, aan de pers voorgesteld. De 
tentoonstelling kwam tot stand op 
vraag van De Nieuwe Wereld, onze 
onthaalwerking voor vluchtelingen 
te Lier. Daartoe brachten zij enkele 
vluchtelingen samen die hun ver-
haal deden aan de leerlingen. De-
zen werden echt geraakt door de 
verhalen en deden hun uiterste 
best om er een schitterende ten-
toonstelling van te maken. Bedoe-
ling  is  dat  de  tentoonstelling  ge-
bruikt wordt in 
het kader van 
Vluchtelingendag 
20 juni 2011.  
De eerste stand-
plaats  waar  je  de  
ten toonstel l ing  
kunt zien is de 
stedelijke biblio-
theek van Lier. 

 

In zijn evangelieboek over Jezus vertelt Matteüs dat de mensen zich afvragen: 'Wat is nu het meest belangrijke van al die geboden?' En Jezus geeft 
als antwoord: 'Dat alles doe je als je God liefhebt met heel je hart en ziel en verstand. En net zo belangrijk is: heb je naaste lief als jezelf.' Deze twee 

regels vormen samen de belangrijkste leefregel voor alle Christenen. God liefhebben doe je met gevoel maar óók met verstand; behandel je mede-
mens zoals je zelf behandeld wil worden. Daarom kunnen wij niet verdragen dat een arme als minderwaardig wordt behandeld. 



 
 

 
 

  
ONZE WERKING STEUNEN? 

 
Vooreerst: neem een jaarabonnement  

op deze Schakelen. 
 

Stort dan een gift op 789-5779169-24  
 

Of wilt u een belastingsattest?  
Stort dan uw 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 

Andrée Delaporte, coördinator SoWi De Container 0491 /078 751 
Ann Geerts, contactpersoon vakantieparticipatie: 0476 / 540 618 

Kathelijn Vandewal, coördinator De Nieuwe Wereld: 03 / 488 58 02 
Anne-Marie Verheyen, coördinator Vertel–Speeltasjes: 015 /755 861 

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

Leo Tercken, contactpersoon WD Internationaal: 03 / 485 70 32 
 

www.wereld-delen.be 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

Verhuisperikelen  
 
Recuperatie van oud ijzer is een lucratieve activi-
teit… ook voor onze Loodsers… Toen ze dus verna-
men dat de Antwerpse Water Werken gingen ver-
huizen en daardoor heel wat oude ijzeren kasten en 
rekken op de schroothoop zouden belanden, wilden 

ze  wel  helpen  met   de  af-
braak. Met bestelauto en 
aanhangwagen, gereed-
schap en opgerolde mou-
wen gingen ze aan de slag. 
Geen lachertje om zoveel 

meubelen te demonteren en te versjouwen. Ze 
hebben er heel wat schrammen en nog meer builen 
aan overgehouden, maar ondertussen hebben al 
enkele meubeltjes hun weg gevonden naar de 
woonkamer van minderbedeelden...  

Rommelmarkt  
 
Tijdens het weekend van 
9 april hebben de vrijwil-
ligers van De Loods weer 
eens “alles uit de kast 
gehaald”. Met hun ge-
kende inzet en hun ja-
renlange ervaring op het 
gebied van organisatie 
zijn ze er in geslaagd een fantastische omzet te rea-
liseren.  Samen  met  onze  jaarlijkse  BBQ  is  de  op-
brengst van de Rommelmarkt heel belangrijk voor 
de financiering van onze werking. Na de drukte ligt 
alles weer netjes geordend in de rekken… We zijn 
onze Loodsers dan ook ontzettend dankbaar voor al 
hun onbaatzuchtig werk! 

Stage conversatie Nederlands 
in De Loods 
 
De man op deze foto loopt al 
een tijdje taalstage in De 
Loods. Twee jaar geleden ver-
bleef hij nog in het asielcen-
trum van Broechem, maar nu 
woont hij in Antwerpen. Hij 
komt twee keer per week naar 
De Loods. Terwijl hij meehelpt 
krikt hij ook zijn kennis van 
het Nederlands op. Op deze 
manier vervult De Loods al-
weer een nieuwe functie! 

 

 

 


