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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 vrijwilli-

gers van Wereld-
Delen 

 

Abonnement:  

12 euro per jaar. 

 
Verantwoordelijke 

uitgever: Chris Nollet 

 

Energie en Armoede 

 
Vandaag, 21 oktober, was ik in het 

station van Brussel Noord bij de voor-

stelling van het rapport van het project 

Energie en Armoede, opgestart en op-

gesteld door Samenlevingsopbouw 

Antwerpen. 

 

Het rapport telt 152 bladzijden met 

150 aanbevelingen voor de Vlaamse 

Minister van Sociale Economie Freya 

Van den Bossche. Het rapport bevat 

naast cijfers ook talrijke anekdotes en 

getuigenissen uit het leven gegrepen. 

Het schetst een beeld van de realiteit 

van wie financieel zwak staat. Samen-

levingsopbouw pleit voor een energie-

winkel in elke gemeente als communi-

catiekanaal tussen overheid, energiele-

verancier en de minder goed geïnfor-

meerde burger.    

 

Armoede is geen ver-van-mijn-bed-show. Armoede is dichterbij dan je denkt. Ik herinner mij de man die 

verleden week op de bus een achtergelaten restje brood van de grond opraapte. Hij werkte het achteloos 

naar binnen. Neen, hij was geen allochtoon, geen mens waarvan je de armoede afschraapt. Hij was ge-

woon iemand zoals jij en ik, met honger. 

 

Het was koud, bitter koud op 21 oktober. Ik bevond mij tussen een publiek waaronder ik mij normaal ge-

sproken niet begeef. Een uur stilstaan en luisteren in een trekgat van een treinstation duurt lang. Van een 

vrouw met minstens drie zelf gebreide sjaals rond de hals had ik al een sjaal gekregen. Een man vroeg of 

ik koud had. Hij legde met een uiterst warm en zacht gebaar een dekentje over mij heen. Ontroerd door de 

zachtheid waarmee dit gebeurde liet ik begaan. Nimmer zo‟n warmte gevoeld als tussen deze mensen, mij 

nimmer meer mens gevoeld dan door hun gebaren. 

 

Ik kan niet anders dan hopen dat de overheid de aanbevelingen van het rapport ter harte neemt. Uit soli-

dariteit met hen die het echt koud hebben, zet ik de verwarming deze winter alvast een graadje lager.  

Lieve 

 
Vakantieparticipa-
tie: 
 

 Contacteer Ann 

Geerts 

 Tel.: 0476 540 618 

 
De Loods: 
 
 

 Contacteer Tine 

De Roover 

 Tel.: 03 485 66 15 

 

 
De Sociale Winkel: 
 
 

 Contacteer Andrée 

De La Porte 

 Tel.: 0491 078 751  

 
Taalwerking: 
 
 

 Contacteer Emiel 

Spelmans 

 Tel.: 0475 294 230 

 
De Nieuwe Wereld: 
 
 

 Contacteer Kat-

helijn Vandewal 

 Tel.: 03 488 58 02 

 

De Rommelmarkt: geschenken en andere leuke hebbedingetjes... 

Armoede is 
geen kinderspel 



 

Het nieuwe schooljaar is 

weer begonnen… 

Begin oktober zijn onze taalwerkers 

weer aan de slag gegaan. Ook dit jaar was de vraag 

groter dan ons aanbod. Bovendien hebben een paar 

collega‟s afgehaakt. Gelukkig zijn er drie onze groep 

komen versterken… 

Hierbij een overzichtje van de organisatie van dit jaar: 

 Het Spoor, Lier: 2 taalwerkers voor 35 kleuters en leerlin-

gen 

 St. Ursula Klim-op, Lier: 1 taalwerker voor 21 kleuters 

 Het Molentje, Lier: 2 taalwerkers voor 24 kleuters en leer-

lingen 

 De Lotusbloem, Berlaar: 1 taalwerker start met 2 leerlin-

gen, wellicht volgen er meer 

 GOEZO, Kessel: 1 taalwerker voor 6 kleuters en leerlingen 

 De Kiekeboes, Zoersel: 1 taalwerker voor 12 kleuters en 

leerlingen 

 Pierenbos, Halle (Zoersel): 1 nieuwe taalwerker die eind 

november van start gaat met 8 kleuters en leerlingen 

 Maria Middelares, St. Job: 1 taalwerker voor 2 leerlingen 

 St. Ursula, Lisp: onze taalwerker voor deze school is mo-

menteel ziek. Er wachten haar waarschijnlijk 19 kleuters 

en leerlingen… We wensen Karin van harte spoedig beter-

schap! 

 Mariagaarde, Malle: 1 nieuwe taalwerker voor 3 kleuters 

en leerlingen 

 Mariaschool, Grobbendonk: 10 kleuters en leerlingen 

wachten op een nieuwe vrijwilliger 

 Wijnegem: 1 taalwerker geeft les aan 9 volwassenen. 

 

In het totaal zullen onze taalwerkers dit jaar zo‟n 148 

kleuters, kinderen en volwassenen onder hun hoede 

hebben. Niet niks!  

We wensen alle onze taalwerkers dan ook heel veel 

succes tijdens dit nieuwe schooljaar!        

Wie kan terecht in de Sociale Winkel 

te Broechem? 
  
 Wie een laag inkomen heeft en een klein bedrag 

voor de nodige goederen kan geven als compen-

satie, én verwezen werd door een OCMW of een 

andere erkende sociale dienst of soortgelijke 

instantie. Normaal kan men maximaal voor de 

duur van één jaar na de eerste aanmelding te-

recht in de Sociale Winkel, tenzij bij verwijzing 

een kortere periode wordt vooropgesteld. 
 Ieder die in aanmerking komt voor een Omnio-

statuut. Je kunt een Omnio-statuut aanvragen 

bij jouw ziekenfonds. Het wordt jaarlijks her-

zien. 
 Wie geen Omnio-statuut heeft aangevraagd 

maar er wel voor in aanmerking komt, kan bij 

zijn eerste bezoek (en nadien jaarlijks) aan de 

verantwoordelijke van de Sociale Winkel de no-

dige documenten tonen. Daarop dient het bruto 

belastbare inkomen (jaar 2010) van alle ge-

zinsleden vermeld te staan. Best is een kopie 

van je laatste aanslagbiljet en van de inkomens-

bewijzen (2010) van alle gezinsleden (bv. loon-

fiches, fiches 281.10, …). Voor 2011 moet het 

bruto belastbare gezinsinkomen van 2010 lager 

zijn dan 15.163,96 euro, te verhogen met 

2.807,26 euro per gezinslid dat niet de aanvra-

ger is. Om het gezinsinkomen te berekenen, telt 

het inkomen mee van alle personen die op 1 ja-

nuari 2011 op hetzelfde adres gedomicilieerd 

zijn, ongeacht of er al dan niet een familieband 

is. 
Als je gezin bestaat uit:  
1 persoon: 15.163,96 euro (maximum bruto 

belastbaar inkomen) 
2 personen: 17.971,22 euro 
3 personen: 20.778,48 euro 
4 personen: 23.885,74 euro 
5 personen: 26.693,00 euro 

6 personen ... 
 Ieder die op basis van inkomen recht heeft op 

een verhoogde tegemoetkoming van het RIZIV. 

(Ook aan te vragen via je ziekenfonds: kan je 

bewijzen via de klevertjes van je ziekenfonds.) 
 Houders van een Gommorpas (of gelijkaardige 

pas) 
 Personen die in schuldbemiddeling zijn krijgen 

toegang zolang als de bemiddeling loopt. 
 Personen die op basis van hun dossier bij Het 

NET eveneens naar de Sociale Winkel verwezen 

worden. 

 

Rommelmarkt 

 

De halfjaarlijkse rommelmarkt van oktober was weer een succes. De inzet van onze vrijwilligers is daarbij 

niet te onderschatten. Zowel de voorbereiding, de dagen zelf als het opruimen achteraf vragen veel werk en 

energie. Wij zijn hen heel dankbaar. De aparte standjes voor juweeltjes, brillen, muziek én de ruime kerst-

stand hadden veel succes. De rommelmarkt is zeer in trek bij mensen die zelf maar een klein inkomen heb-

ben. Ook heel veel gewone rommelmarktgangers zijn van de partij. Wij zijn iedereen dankbaar die op deze 

manier een duitje in ons werkingszakje kwam doen.  

De volgende rommelmarkt gaat door op 14 en 15 april 2012 (Beloken Pasen). Iedereen welkom! 

 



TERUGBETALING  

Vanaf 1 december 2011 betalen patiënten die recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming of het Omnio-statuut 
nog één euro voor een consultatie bij de huisarts. Heeft de patiënt geen globaal medisch dossier (GMD), dan betaalt hij 
een halve euro extra. 
Is de huisarts geconventioneerd - wat betekent dat hij het akkoord met de ziekenfondsen volgt - zal de rest van het hono-
rarium voor een raadpleging door de arts rechtstreeks worden afgerekend met het ziekenfonds. Voor huisbezoeken mag 
de huisarts voor deze sociale categorieën deze rechtstreekse afrekening ook toepassen, maar is hij niet verplicht. 
 
 
 
 

 

 

  
 
 
 

 

 

(Tussenkomst + tegemoetkoming (of het deel) van het ziekenfonds bij de betaling) 

Vertel– en Speeltassen 
 

Eind oktober kwam een einde aan het project Vertel– en Speeltassen. 

Dankzij het Armoedefonds van de Vlaamse Gemeenschap en de enthousias-

te inzet van Anne-Marie en de scholen in Lier hebben we gedurende drie 

jaar kunnen werken met kansarme kinderen en hun ouders. De verteltasjes 

en de ‟kansenkast‟ vol didactisch materiaal hebben een brug geslagen tus-

sen de school en de leefwereld van de kinderen thuis. Remediëring thuis, in 

het verlengde van het schoolgebeuren lijkt logisch en eenvoudig, maar het 

heeft heel wat energie, tijd en overleg gevergd.  

 

Tijdens het eerste jaar werden veel aankopen gedaan. Met rugzakjes vol 

boekjes hebben we kleuters en hun ouders warm gemaakt om al spelend onze taal te leren. In het tweede 

jaar werd onze doelgroep uitgebreid naar de kinderen van het eerste leerjaar. Tijdens losse koffiebabbels kon-

den ouders vragen stellen rond het gebruik van de tasjes en werd het samenspel tussen ouders en scholen 

bevorderd. In het derde jaar hebben we geprobeerd om allerlei diensten en mensen samen te brengen rond 

opvoedingsondersteuning. Luisterend naar de evaluatie van de scholen, hebben we procedures ontwikkeld om 

gezinnen en kinderen te kunnen (h)erkennen en door te verwijzen voor een gepaste begeleiding.    

 

Dat het werk gewaardeerd werd getuigt volgend „dank-je-wel‟ dat we van de directie van GVSK Klim op 

mochten ontvangen: Graag wil ik alle medewerkers van de vzw bedanken voor de kansen die dit drie jaar du-

rende project onze school heeft gegeven! Dankzij het budget hebben we meer dan 50 tassen, een spelletjes-

kast en heel wat remediërende materialen kunnen aankopen! Onze kleuters genieten en leren ervan en wij 

dus ook!    

 

Bedragen voor raadpleging bij geaccrediteerde erkende huisartsen   

(vanaf 1 december 2011)          

  Honorarium Tegemoetkoming Remgeld   

    
Normale  
tussenkomst 

Verhoogde 
tussenkomst 

Normale  
tussenkomst 

Verhoogde 
tussenkomst 

Zonder GMD 22,98 16,98 21,48 6,00 1,50 

Met GMD 22,98 16,98 21,48 4,00 1,00 

De Container—Ontmoetingsplaats voor mensen met een laag inkomen 

 

“We mogen er „thuis komen‟ en ervaren dat „minder geld‟ niet „minder eigenwaarde‟ betekent. Samen vinden 

wij wegen om met de financiële nood om te gaan. We vinden elkaar terug bij een babbel, gaan tegen een 

gunstprijsje en soms gratis samen op uitstap. Of we organiseren voor elkaar een betaalbaar feestje rond 

Kerstmis of Pasen, of…”. Mensen die elkaar willen ontmoeten kunnen binnenkort terecht in De Container, een 

gezellige ruimte in De Loods. Voor meer info kan je terecht bij Chris Nollet (03/4857352), of bij een bezoek 

aan De Sociale Winkel of aan De Loods.  

JAARVERGADERING 

Noteer nu alvast in uw agenda: op woensdag 

11 januari 2012 om 18.30u verwachten we 

alle vrijwilligers met hun partner en samen-

werkende diensten in de basisschool van 

Broechem. Uitnodiging volgt.     

 



 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

ONZE WERKING STEUNEN? 
 

Stort dan een gift op BE817895 7791 6924  

Of wilt u een belastingsattest?  

Stort dan uw bijdrage op BE80 7765 9023 3377 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! 

 
 

 

Nieuwe Raad van Bestuur 
 
 

Chris Nollet, voorzitter-coördinator: 0498 / 75 75 04  
Dirk Verwerft, ondervoorzitter: 0476 / 66 64 95 

Ann Geerts, secretaris: 0476 / 54 06 18 
Chris De Queker, schatbewaarder: 03 / 383 03 25 

Guy Duchêne, gewoon lid: 0472 / 85 22 33 
 
  

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 

Leven in een Krabbenmand 

Deze theatermonoloog is gebaseerd op de waar ge-

beurde roman “Ik ben iemand/niemand” geschre-

ven door Guy Didelez en Lieven De Pril. Een vrouw 

van rond de veertig ( gespeeld  door  Marleen   

Merckx) vertelt over haar leven in armoede in ons 

land. Het is een beklijvend, soms humoristisch, 

soms hard relaas. Daarnaast komt haar kracht en 

doorzettingsvermogen sterk aan bod. Het is ook 

een liefdesgeschiedenis van een koppel dat elkaar 

door dik en dun blijft steunen. 

ACW organiseert op verschillende plaatsen voorstel-

lingen. Ook in het Parochiecentrum van Oelegem 

(Ranst) op zondag 22 januari 2012. 

Inkom: 10 euro. Inschrijven via 03/4857352   

 

www.centresmpandilu.be 

CENTRES MPANDILU 
 

Wil je peter of meter worden? 

Wij willen graag het nieuwe project van de Werk-

groep Centres Mpandilu onder de aandacht bren-

gen. In afspraak met de schooltjes in Kongo kan 

men nu door de werking van deze schooltjes te 

steunen ook een vast contact onderhouden met één 

van de leerlingen uit deze 7 schooltjes. 

Meer over dit nieuwe project vind je op de website 

van deze werkgroep: www.centresmpandilu.be. 

Neem er gerust een kijkje! 

KERST EN SOLIDARITEIT MET HET ZUIDEN 

26 DECEMBER 2011 

 

Start aan Hoeve Luyten, Kapelstraat 95 Broechem 

(juist voorbij kruispunt Pater Domstraat-Kapelstraat). 

In deze omgeving worden ook kerststalletjes ge-

plaatst. 

16.30 uur: knutselen en animatie in de hoeve voor 

kinderen 

18 uur: wandeling doorheen de velden en stille we-

gen (bij slecht weer volgen we een alternatieve route 

die natte velden mijdt) met zangmomenten onder-

weg 

19 uur: terug in de hoeve waar we genieten van een 

natje en een droogje – onthaal met muziek 

19.15 uur: vertelster Lieve Joos is weer van de partij 

en onderhoudt jong en (groot)oud(ers)… 

Optredens van koren e.a. 

Brood met spek, glühwein, warme chocomelk en wat 

sterkers … doorlopend. De opbrengst gaat naar het 

kerstproject van dit jaar.  

http://home.scarlet.be/~tsb91644/centres%20mpandilu/peterschapsproject.html

