
 

Rommelmarkt en Open Deur 
 
Op 1 en 2 oktober heeft jan en alleman de 
kans om kennis te maken met de werking van De 
Loods en de Sociale Winkel in onze opslagruimte 
aan de Van den Nestlaan te Broechem.  
De deuren worden weer opengegooid  
van 10 tot 16 uur.  
Belangstellenden kunnen voor een prikje allerlei 
bruikbare spullen kopen. Uiteraard plaatsen we 
de goederen die absoluut noodzakelijk zijn voor 
de hulpverlening achter slot, maar in de 
overvloed van andere zaken vind je vast en 
zeker wat nuttigs. 
En we geven ook graag uitleg over onze werking 
en onze plannen. Welkom dus op deze nieuwe 
ontmoeting! 

 
Een tentoonstelling over migratie in jouw 
school, vereniging of organisatie? 
 
De Nieuwe Wereld te Lier realiseerde via het 
St. Ursula instituut te Lier in het voorjaar 
een splinternieuwe tentoonstelling waarin 
het verhaal van migranten en enkele 
specifieke vluchtelingen in sprekende 
beelden werden samen gebracht. Een mooie 
en aansprekende tentoonstelling die je 
gerust voor een 14-tal dagen (of langer) kan 
huren (tegen de kostprijs van het vervoer).  
 
Vraag info en spreek verder af via  

 
dnwlier@gmail.com 

 

Kerstlichtjesavond 
 
De jaarlijkse kerstactiviteit zal dit jaar doorgaan 
op maandag 26 december.  
 
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 vertellingen. Daar wordt 
ons kerstproject gepresenteerd en kan iedereen 
genieten van lekkere boterhammen met spek en 
warme dranken… Een boeiende en gezellige 
avond voor jong en oud. De opbrengst gaat naar 
projecten in Zuiderse landen. 
 
Zet deze afspraak in jouw agenda en welkom! 

 
 

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 ontvangt een fiscaal attest van Caritas Hulpbetoon vzw, 
aan wie deze gift onherroepelijk toekomt. De 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  

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 
Chris De Queker, contactpers. WD Solidair (+SVK): 03 / 383 03 25 

Leo Tercken, contactpersoon WD Internationaal: 03 / 485 70 32 
Dirk Verwerft, voorzitter Raad van Bestuur: 0476 / 666 495 

 
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 

De Loods 

   

Vruchten 
door stevige 

inzet 
   

   

   

   

Editie 2011 - 3 
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 
uitgever: Chris Nollet 

Word 
abonnee 
Wil je de 
evolutie van 
onze werking 
volgen?  
Neem dan een 
abonnement 
op deze 
Schakelen.  
 
Stort 12 euro  
op rekeningnr.  
789-5779169-24  
voor 1 jaar! 

Info over de       
Sociale Winkel  
 

 Contacteer 
Andrée De La 
Porte 

 Tel.:  

    0491 078 751 

Info over            
De Loods 
 

Contacteer 
Tine De 
Roover 

 Tel.:  

    03/485 66 15 

Info over 
Vakantieparticipatie 
 

 Contacteer  
Ann         
Geerts 

 Tel.:  

    0476 540 618  

Info over  de 
Taalwerking 
 

 Contacteer 
Emiel 
Spelmans 

 Tel.:  

    0475 294 230  

Info over             
De Nieuwe Wereld 
 

 Contacteer   
Kathelijn      
Vandewal 

 Tel.:  

    03/488 58 02 

Toekomst in onze hangars? 
 
De hangar waar het kleinood en de kledij 
voor De Loods en de Sociale Winkel 
opgeslagen zijn, werd eigendom van OCMW 
Ranst. Deze van het groot materiaal werd 
eigendom van de gemeente en moet leeg 
gemaakt worden. Wat moeten wij nu 
verwachten?  
Voorlopig blijft het koffiedik kijken. Het 
OCMW zal een voorlopige regeling treffen in 
overleg met de huidige gebruikers van de 
hangars. Geleidelijk zal zij haar beleid 
uitvoeren en zullen haar plannen met deze 
hangars concreter worden. Gezien het 
doelpubliek van Recht en Welzijn, hopen wij 
op een samenwerking met het OCMW. 

Heb jij wat tijd vrij? 
Schenk hem aan 
anderen in onze 
werking! 
 
Het einde van de zomer is in zicht en tal 
van mensen zoeken nu een activiteit om 
zich nuttig te maken voor een of ander 
project. Voor een aantal gaat het over een 
langdurige inzet van meerdere jaren, 
anderen verkiezen een project waar ze zich 
voor kortere tijd kunnen inzetten. 
 
De werking Wereld-Delen biedt veel 
mogelijkheden om dat te doen. En wij 
zeggen eerlijk: wij hebben heel veel nieuwe 
vrijwilligers nodig. Zo zijn er veel vacatures 
bij de taalwerking. Ook collega’s op dat 
domein hebben grote nood aan nieuwe 
krachten die taalactiviteiten willen doen bij 
anderstalige kinderen en jongeren. 
 
Onze werkkrachten die actief zijn in onze 
hangars, waar De Loods en De Sociale 
Winkel actief zijn, vragen naar jonge 
collega’s: bv. Jonggepensioneerden die de 
armen uit de mouwen willen steken bij het 
verwerken van goederen en huisraad. 
 
Te Lier zoeken wij personen die 
asielzoekers wegwijs willen maken in onze 
leefomgeving. En voor een verscheidenheid 
aan activiteiten, bv. internationale 
solidariteit, kunnen wij hulp gebruiken voor 
promotie en het inrichten van initiatieven. 



   

   

   

   

   

Vrijwilligers 
proberen 
méér te 
doen 
 
 
De vzw Recht en Welzijn werd 
opgericht als een interparochiaal 
orgaan ten dienste van kansarme 
of benadeelde mensen. Diaken 
Chris Nollet nam in 2004 de 
sturende rol over van Xavier 
Verhaegen. Het werk liep niet 
altijd eenvoudig en soms moet 
opgetornd worden tegen 
onbegrip: mensen in armoede 
krijgen immers vaak de schuld 
voor hun situatie en wie hen 
helpt, deelt in die klappen. En 
wie hulp biedt aan asielzoekers, 
die weer anderen niet graag zien 
komen, krijgt al snel een etiket 
opgekleefd. Dit mensenwerk 
doet de vrijwilligers anderzijds 
soms ook veel deugd. Wij 
geloven in mensen en resultaat 
op lange termijn. En dat is 
“méér” dan het gewone! 

 
 
 
 
 
 
 

Wil je mijn peter of meter worden? 
 

Tijdens de vakantie werd in Broechem  
de Werkgroep Centres Mpandilu opgericht.  

Het is een autonome werkgroep die initiatieven zal ontwikkelen ten 
voordele van de Centres Mpandilu, schooltjes en andere projecten 
met mentaal en auditief (doof) gehandicapte kinderen en jongeren. 

Recht en Welzijn vzw ondersteunt de werkgroep administratief, 
maar de werkgroep bepaalt zijn eigen beleid, werking en 

vertegenwoordiging. 
Pater Frans Douwen, die tot voor enkele jaren zelf verantwoordelijk 

was voor de Centres Mpandilu in Kananga (Kasaï-provincie) te 
Kongo, maakt zelf ook deel uit van de werkgroep en is drijvende 
kracht. René de Greef vertegenwoordigt de groep naar buiten. 

In augustus werden de krachtlijnen vastgelegd voor het 
Project Leerkansen voor een kind 

Zo start de werkgroep met een steunproject waaraan informatie en 
uitwisseling verbonden is. Aan de andere kant, in Kongo, werd 
eveneens een werkgroep samengesteld die het project in de 

schooltjes en naar de ouders toe zal opvolgen. Sluitende afspraken 
werden opgesteld voor een goede samenwerking tussen beide 

werkgroepen. Contacten kunnen gelegd worden via de 
aanwezigheid van Scheut en Caraes ngo in Kananga, en via 

rechtstreeks e-mailverkeer (ook al zal dit allicht in de beginperiode 
nog stroef verlopen). De volledige werkwijze, de bedragen voor het 

peterschap en de modaliteiten liggen nu vast. De eerste 11 
leerlingen uit de schooltjes van de Centres Mpandilu worden 

toegewezen aan een peter of meter. Anderen zullen allicht snel 
volgen. Door het ondertekenen van een permanente opdracht 

(domiciliëring) en het eraan verbonden engagement steunt men 
per kwartaal of jaarlijks de werking van de schooltjes. De bijdrage 

bedraagt 25 euro per kwartaal of 100 euro per jaar. 
Heb je interesse, wil je peter of meter worden, neem dan 

vandaag nog contact op via wd.internat@gmail.com. Zeker 
doen! Je ontvangt de nodige basisinformatie, een algemene 

folder over de centra en een specifieke folder plus 
aanvraagformulier voor het nieuwe project. 

VERZEKERINGEN 
 
Voor onze vrijwilligers werd een vrijwilligersverzekering 
afgesloten, maar ook een schoolverzekering d(ie de 
typische risico’s in de taalwerking dekt) en een  
bedrijfspolis (die alle risico’s dekt die te maken hebben 
met alle activiteiten ten velde: bedrijvigheden allerhande 
in de  hangars, in het secretariaat, op verplaatsing). Dat 
kost een bom geld, maar we zijn het aan onze 
vrijwilligers verplicht. 

VERGOEDINGEN 
 
Vrijwilligers, die in afspraak met de coördinatoren kosten 
hebben gemaakt voor de werking, kunnen, als ze dat 
wensen, deze kosten indienen en een vergoeding hiervoor 
ontvangen. Als de kosten moeilijk te berekenen zijn, kan 
dat soms ook forfaitair. 

ARMOE MOET  
DE WERELD UIT 

Chiro Vlaanderen heeft een 
kort lied gelanceerd dat 

binnenkort zal klinken in al 
haar afdelingen maar 
vermoedelijk ook in de 

andere Vlaamse 
jeugdbewegingen. 

Internetters kunnen op 
Youtube een beeldversie 
vinden op volgende URL: 

  
http://www.youtube.com/

 
   

   

   

   

   

Spreekt één van deze vragen jou aan? 
 
 
 
 
 
 

Kom dan eens langs of vraag om meer inlichtingen... 

Hou je van sorteren, opbergen, karweiwerk? 
Op zoek naar een actieve invulling van vrije tijd mét zin? 

Ben je een handige Harry of Marie die graag herstellingen doet? 
Hou je van contact met mensen en sta je stevig in jouw schoenen? 

Kan je een groep mensen animeren? 
Neem je graag verantwoordelijkheid in een werkgroep of bestuur?             

 Werk je graag rond taal? 
Zet je graag mensen op weg, om hen te laten kennis maken met diensten, winkels, 
voorzieningen? 

Vergader je graag en wil je werk maken van een samen gedragen sociale visie? 
Ben je begaan met arme mensen, en sta je ook open voor mensen zonder wettig verblijf?                          

Werk je graag mee aan solidariteitsacties voor mensen in armere landen en gebieden? 
Woon je in de streek van Lier - Ranst - Zandhoven - Zoersel – Malle? 

Stond je in het onderwijs of vorming, en geef je nog graag les of begeleiding? 
Is werken met je handen iets voor jou? Zaken ophalen, vervoeren en afleveren? 

Heb je vrije tijd —- enkele uren per week, méér, minder...? 

SECRETARIAAT TEN DIENSTE 
 
Op maandag en vrijdag terecht op ons secretariaat Kapelstraat 19  Broechem of 
via wd.administratie@gmail.com. Een belangrijke hulp voor de coördinatie! 

De ENORME HONGERSNOOD 
in Noord-Oost-Afrika is ruim 

bekend. Wereld-Delen heeft de 
gewoonte om tot steun op te 

roepen voor het werk van 
Caritas Internationaal 

Hulpbetoon, dat deel uitmaakt 
van Actie 12-12 en zeer actief 
is ter plaatse. Wie via Wereld-
Delen Caritas wil steunen, kan  

dat op rekeningnummer  
833-5352274-72 met de 

melding “Honger in Afrika”. 
Dankjewel! 

WEER PLAATSGEBREK IN ASIELCENTRA VERWACHT 
Jaren geleden dienden migranten na hun aankomst een woonst te kiezen. 
Latere maatregelen zorgden ervoor dat politieke vluchtelingen, maar ook 
mensen die hier gewoon wilden werken of een toekomst zochten (zoals 

ook Belgen dat in het buitenland doen), bijna enkel nog in België een kans 
kregen om te blijven als zij (politiek) asiel vroegen. Een raar beleid! Later 
moest bijna elke nieuwkomer in een asielcentrum wonen, ook gezinnen 

zonder wettelijke verblijf met kinderen. Steeds meer categorieën werden 
daartoe verplicht. De gevolgen kon men raden: ook al komen de laatste 
10 jaar minder migranten toe (ook al zeggen veel politici iets anders), 

toch is er een opvangprobleem. Anderzijds doen opvangcentra hun best. 
Zo hopen wij dat in het Broechemse centrum de nieuwe opvangvorm van 
alleenstaande minderjarigen slaagt. Maar ook deze winter vrezen sociale 
organisaties dat weer veel gezinnen op straat zullen moeten wonen en 

slapen en eten. Kan dat ik een land zoals het onze?  

ONZE SPONSORS 
 Sta jij morgen ook hier bij? 

 


