
   

 

   

   

   

   

Editie 2012 - 1 
Twaalfde 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 

 
Het lijkt nog alsof Nieuwjaar pas gisteren was, 
en toch zijn we al in februari. De tijd staat niet 
stil en het blijft overal even druk, behalve als er 
een dag staking tussen komt. De staking van 30 
januari deed ook voor onze werking een waak-
vlam  aan.  Ze  was  niet  alleen  uitgeroepen  uit  
bekommernis omtrent pensioenen, maar ook 
omdat de vakbonden schrik hebben voor het 
terugdraaien van een aantal uitkeringen. Dat 
zou tot gevolg hebben dat (volgens berekenin-
gen van de vakbonden) er zo’n 100.000 nieuwe 
“inkomenstrekkers” in armoede zouden bijko-
men.  Als  dat  zo  is,  dan  komen  daar  ook  hun  
huisgenoten bij en zullen wij het in onze wer-
king ook wel merken op termijn aan het aantal 
verwijzingen voor materiële hulp. Wij hopen dat 
dit niet de waarheid wordt.  
 
Wij van onze kant doen ons best om mensen in 
armoede tegemoet te komen. Zo hopen wij dat 
onze  werking  De  Container  in  2012  een  feit  
wordt. We krijgen er al morele steun voor van-
uit sociale bewegingen, maar doen er alles aan 
om de samenwerking met het OCMW van Ranst 
aan  te  zwengelen.  Dat  wordt  wéér  een  nieuw  
facet in onze werking. Waarom niet? “Actief blij-
ven  = veranderen”  las  ik  in  een  tijdschrift  van  
Okra. Geen advies dat enkel voor mensen op 
oudere leeftijd geldt, maar een advies voor elke 
groep die wil blijven werk maken van een aan-
gepast antwoord op de noden zoals die zich 
vandaag aandienen.  

En daarom zullen wij in al onze werkingen, zo-
wel in de taalwerking, in de solidariteitswerking 
(zowel in de solidariteit als welzijnsschakel of 
als Zuidschakel) en in het begeleidingswerk blij-
ven nadenken, evalueren, plannen en aanpas-
sen: bewaren wat essentieel en goed is en ver-
nieuwend op zoek gaan naar wat anders moet 
of wat beter kan. 

Tini na 10 jaar De Loods in de bloemetjes gezet.  
Op de (GVA)foto staat de ploeg vrijwilligers  

die actief is in onze magazijnen (De Loods en de Sociale Winkel). 

 

Actief blijven 
= 

Veranderen 

Vernieuwing abonnement Schakelen 
 
Wellicht denkt u: “Iedereen moet besparen…” en dat klopt. Het pro-
bleem is echter dat sommige mensen juist  in deze economische crisis  
beroep op ons moeten doen om in hun basisvoorzieningen te kunnen 
voorzien. Nog meer beknibbelen op voedsel, medicijnen of schooluitga-
ven kunnen zij niet. Vandaar onze oproep: blijf onze werking steunen 
en neem ook dit jaar een abonnement op Schakelen!  
 
U kunt daarvoor 12 euro storten op het rekeningnummer BE81 7895 
7791 6924 met vermelding van “Abonnement Schakelen 2012”.  
 
Hartelijk dank!     

 
Taalwerking 
 
Contacteer Emiel 
Spelmans 
 
Tel.: 0475 294 230 

 
De Loods 
 
Contacteer Tini De 
Roover 
 
Tel.: 03 485 66 15 
 
Magazijn 
Tel.: 0491 07 87 51 

 
De Sociale Winkel 
 
Contacteer André De 
La Porte 
 
Tel.: 03 488 51 42 
 
Magazijn 
Tel.: 0491 07 87 51 

 
Het NET / De 
Nieuwe Wereld 
 
Contacteer Chris 
Nollet 
 
Tel.: 03 485 73 52 



   

   

   

   

   

 
Culinair Solidair  

 
zondag 25 maart van 12 tot 15u 

       Gildenhuis (Broechem) 

Centres Mpandilu  
 
Op haar vergadering van 27 januari 2012 heeft de autonome werkgroep 
Centres Mpandilu nieuwe plannen gesmeed. Zo nodigt zij graag andere 
groepen, actief  in en voor projecten in verschillende landen, uit  om sa-
men te werken in één  nieuwe op te richten vereniging die fondsenwer-
ving betracht.  
 
In de toekomst zal men de Centres Mpandilu ook kunnen steunen via 
haar eigen rekeningnummer. Bovendien is het de bedoeling dat diegene 
die een fiscaal  attest  willen hun bijdrage kunnen storten via Caritas In-
ternationaal. Caritas Internationaal verzamelt fondsen en oefent tegelij-
kertijd ook toezicht uit op de werking van de projecten ter plaatse. De 
exacte gegevens zijn nog niet beschikbaar en zullen later medegedeeld 
worden.  

 
Samen inburgeren 
  
In Lier wonen meer dan 90 nati-
onaliteiten. Het biedt de kans om 
elkaars cultuur te ontdekken. 
Daarom start de stad Lier, het 
OCMW van Lier, Vormingplus, 
vzw Prisma en vzw Recht en 
Welzijn met het project ‘Samen 
Inburgeren’. 
 
We zoeken vrijwillige Lierenaars 
die bereid zijn om gedurende 
acht maanden en twee maal per 
week een ‘inburgeraar’ te ont-
moeten. Dat is iemand afkomstig 
uit het buitenland die probeert 
om in Lier een leven op te bou-
wen. Het duo leert elkaars leef-
wereld kennen en ontdekt sa-
men het leven in Lier. Hoe werkt 
de post? Welke feesten vieren de 
Lierenaars? Wat is een ouder-
contact? De bedoeling is om sa-
men op stap te gaan en veel te 
babbelen. 
 
De duo’s kiezen zelf wat ze 
doen. De Lierenaar is de gids die 
de inburgeraar de gewoonten 
aanleert, wegwijs maakt in Lier 
en de kans biedt om het Neder-
lands te oefenen. 
 
Ben jij een enthousiaste Lie-
renaar die graag nieuwe mensen 
leert kennen? Of kom je uit het 
buitenland en wil je meer weten 
over het leven in Lier? Laat het 
ons weten. 

 



   

   

   

   

   

Kerstprojecten  
  
Met de betaling van Sabamrechten, die wij voor “samenzang” hoogst ongewoon achtten, kan de eindbereke-
ning gemaakt worden van de kerstactiviteiten van Wereld-Delen Internationaal. Een knuffels- en pannenkoe-
kenverkoop op de kerstmarkt in Broechem, de opbrengst van de Lichtjestocht en enkele giften leverden sa-
men 371,80 euro op. Niet slecht! De “vrucht” van de stevige inzet van onze gemotiveerde vrijwilligers. Het 
totaal bedrag wordt verdeeld en overgemaakt aan de Centres Mpandilu in Kongo en het project Choquepata 
van Chico Latino in Peru.  
 
Van harte dank aan allen die bijdroegen tot dit resultaat. 

 

Armoedenorm 
 
Het inkomen waarmee de armoededrempel moet vergeleken worden, bevat alle netto-inkomsten (loon, uitkering, pensi-
oen, kinderbijslag, inkomsten van huur, …) per jaar of maand. 
Een gezin is: één of meerdere personen die officieel op hetzelfde adres gedomicilieerd zijn (al dan niet met familieband). 
Huishouden bestaat uit:     
       Armoededrempel * 
       (op basis van maandinkomen) 
Alleenstaande      € 966 
2 gezinsleden ouder dan 14 jaar   € 1.449 
2 gezinsleden ouder dan 14 jaar + 1 kind  € 1.739 
2 gezinsleden ouder dan 14 jaar + 2 kinderen € 2.029 
2 gezinsleden ouder dan 14 jaar + 3 kinderen € 2.319 
1 gezinslid ouder dan 14 jaar + 1 kind  € 1.256 
1 gezinslid ouder dan 14 jaar + 2 kinderen  € 1.546 
 
 * Uitleg berekening: 
- Per extra gezinslid ouder dan 14 jaar: + € 483 optellen (nl. de helft van de maanddrempel voor alleenstaanden) 
- Per extra kind (onder 14 jaar): + € 290 optellen (nl. 30% van de maanddrempel voor alleenstaanden). 
Bron: Onderzoeksgroep Armoede, Sociale uitsluiting en de Stad (OASeS) van de Universiteit Antwerpen, basis van bere-
kening: European Union Statistics on Income and Living Conditions 2009 (EU-SILC) 
 
Wie (helaas) aan deze inkomensgrenzen voldoet kan gebruik maken van de speciale tarieven voor vakanties en daguit-
stappen van Solidariteit Vlaanderen, Solidariteit Zonder Grenzen, Vakantieparticipatie en veel andere (aangesloten) orga-
nisaties die armoede willen uitsluiten. Omdat iedereen recht heeft op zinvolle vrije tijdsbesteding! 
 
Gegevens van Daniël Deblaere (OASeS). Uitleg ontleend aan Vakantieparticipatie (Vlaamse Overheid). 

 
 
Tijdens het weekend van 14 en 15 april he-
ten onze vrijwilligers van De Loods en de Soci-
ale  Winkel  u  van  harte  welkom  op  hun  Rom-
melmarkt.  
 
Bent u op zoek naar kledij, huisraad, speelgoed 
of  snuisterijen  en  mag  het  niet  veel  kosten?  
Wilt u uw startende kinderen helpen met ser-
viesgoed  of  glazen?  U  vindt  vast  wat  in  onze  
magazijnen en u steunt tegelijk onze werking!   
 
U kunt van 10 tot 16u doorlopend terecht in de 
Van den Nestlaan 104.  
Er is voldoende parkeergelegenheid.  



 

 

 
 

 
 

 
 
 

ONZE WERKING STEUNEN? 
 

Stort dan een gift op BE81 7895 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 vermelding van “Project 376 Het NET”.  

 
Vanaf 40 euro per jaar zal u een fiscaal attest ontvangen van 
Caritas Hulpbetoon vzw, aan wie deze gift onherroepelijk toe-
komt. Deze vzw beslist autonoom over de bestemming van de 

ontvangen fondsen. U kunt uw voorkeur voor onze werking aan-
geven door “Project 376 Het NET” te vermelden op het over-

schrijvingsformulier.  
Die aanduiding heeft wel geen afdwingbaar karakter,  

maar bezorgt ons toch de noodzakelijke steun voor onze solidari-
teitswerking en vrijwilligersproject  “Het NET” .  

 
Hartelijk dank voor uw steun! 

 
 

Algemeen Coördinator 
Chris Nollet 

Nierlenderstraat 16  2520 Broechem 
wereld-delen@scarlet.be 

0498 / 75 75 04 
 

Secretariaat 
Kapelstraat 19  2520 Broechem 

Maandag en vrijdag 10-12u 
administratie.wd@gmail.com 

0496 / 72 63 99 
 
 

www.wereld-delen.be  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VACATURES 
 

Wilt u graag een steentje bijdragen als vrijwilliger  
of kent u personen die op zoek zijn naar een  

zinvolle vrije tijdsinvulling? 
 

Surf dan naar www.wereld-delen.be en bekijk 
ons gevarieerd aanbod...  

 
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 

  

 
Vertel– en Speeltassen (VST) 
 
Het project vertel- en speelgoedtassen in Lier rondt 
af. Een brochure vol met ervaringen en tips uit de 
voorbije drie werkjaren zal er mee voor zorgen dat 
ook nieuwe leerkrachten in kleuterklassen en eerste 
leerjaar het project jarenlang kunnen verder zetten. 
 
Ook in ons secretariaat hangen er heel wat rugzak-
jes te wachten op kleuters en kinderen om het Ne-
derlands al spelend onder de knie te krijgen.  
 
Wij hopen dat het vele werk dat geleverd werd er zo 
voor kan blijven zorgen dat er bewuste aandacht 
wordt besteed aan gezinnen in armoede en moeilijk-
heden. Daartoe zijn we immers met het LOP basis-
onderwijs Lier in zee gegaan. Binnen deze vzw vol-
gen wij ook de komende jaren deze werking verder 
op. 

Inkomsten 2011 Uitgaven 2011

Subsidies: 8.157 euro 
Giften: 13.685 euro 
Opbrengsten activiteiten: 14.417 euro 
Andere: 2.940 euro 

Algemene werking: 3.387 euro 
Forfaitaire vergoedingen: 181 euro 
Verzekeringen, vergoedingen, admin. kosten: 12.926 euro 
Internat. projectsteun & Solidariteitsuitgaven: 18.500 euro 

De bedragen zijn excl. inkomsten en uitgaven van het VST project omdat beiden elkaar over de schooljaren heen in evenwicht hielden.   
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