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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 

 
Taalwerking 
 
Contacteer: 
 
taal.wd@gmail.com 
 
Tel.: 0498/757504 

Het Magazijn (materiële hulpverlening) 
Algemeen contactnummer: 

0491 07 87 51 
 

De Loods 
Contacteer Tini De Roover 
Tel.: 03 485 66 15 
 
De Sociale Winkel 
Contacteer Andrée De La Porte 
Tel.: 03 488 51 42 

 
Het NET / De Nieu-
we Wereld 
 
Contacteer:  
 
dnwlier@gmail.com 
 
Tel.: 03 485 73 52  

Het is goed om na ieder jaar terug 

te blikken om dan verder aan de 

toekomst te werken. De as van 

onze werking is en blijft 

"armoede": armoede bij mensen 

hier bij ons, armoede in landen 

met een achterblijvende ontwikke-

ling en de migratie, arme mensen 

op zoek naar een veilig en beter 

leven, opgejaagd door armoede, 

geweld, en milieubedreigingen. Dit 

is het kader van ons werk, waarin 

we bijpassen waar reguliere in-

stanties tekort schieten of ontbre-

ken of onze hulp nodig hebben.  

 

Onze werking met mensen met 

een laag inkomen komt met kleine 

stapjes op gang en sociaal bewo-

gen vrijwilligers hierbij zijn zeer 

welkom.  

Maar ook in de taalwerking wordt 

uitbreiding verwacht en er is vraag 

naar een actievere werking met 

vluchtelingen, asielzoekers en 

mensen zonder papieren te Lier. 

Ondertussen zijn we als partners 

gestart in het project Samen in-

burgeren te Lier. 

 

Nieuwe elementen in de werking 

zijn ook zichtbaar in onze boek-

houding: het goederenproject De 

Sociale Winkel dat inmiddels al een 

jaar oud is, en de eerste uitgaven 

voor het ontmoetingsproject De 

Container waar mensen in armoe-

de elkaar zullen kunnen vinden. 

Het project De Sociale winkel on-

derscheidt zich van het vertrouwde 

goederenproject De Loods doordat 

het goederen aanbiedt tegen rom-

melmarkttarief, daar waar tweede-

hands winkels te duur geworden 

zijn voor mensen in armoede. Het 

project De Sociale Winkel is geen 

echte winkel maar komt via een 

symbolische vergoeding tegemoet 

aan een nieuwe nood. Duidelijk is 

dat dit project beantwoordt aan 

een werkelijke nood: het aantal 

verwijzingen stijgt voortdurend. 

 

Structureel werd in onze hangars 

een werking "Magazijn" onderschei-

den, waarin naast het samenbren-

gen van de zorg voor gebouwen en 

logistiek ook wordt gedacht aan 

nieuwe werkvormen voor vrijwilli-

gers of sociale tewerkstelling.  

 

De goederenwerking op zich heeft 

voor de derde keer op rij een po-

sitief jaarresultaat gerealiseerd. 

Maar in 2012 dient precies in de-

ze werking een grote investering 

te gebeuren, die kan wegen op de 

jarenlang opgebouwde reserve. 

De reorganisatie na de aankoop 

van de militaire loodsen door ge-

meente en OCMW Ranst is de 

aanleiding tot belangrijke werk-

zaamheden. En er is nood aan 

een nieuwe bestelwagen. 

 

Rond internationale hulp werden 

in 2011 de Werkgroep Chico Lati-

Een man kiest iets uit bij het glaswerk in ons 

magazijn. Heeft hij misschien voordien scher-

ven gekend en is hij op zoek naar vervanging? 

Wij werken als vereniging voorzichtig,  

stap na stap vooruit en trachten daarbij  

scherven te vermijden. 

no en de Werkgroep Centres Mpan-

dilu opgericht om als autonome 

werkingen hun internationale steun 

beter waar te maken. Hun plannen 

krijgen al vorm. Onze eigen vierde-

wereldwerking is dus wat afge-

slankt. 

 

Dit is slechts een beperkt overzicht 

van verleden en toekomstideeën. 

Ons activiteitenverslag 2011 kan 

iedereen inmiddels lezen op onze 

website om zo allerlei details te be-

studeren van onze werking en van 

ons financieel jaarverslag.  

 

 

Meer nieuws op  

www.wereld-delen.be 

Blijvend in evolutie 



      

      

    

 
  

      

      

 Lenterommelmarkt  
Het was echt koppen lopen op onze eerste rommelmarkt van dit jaar. De 

goederen stonden perfect tentoon gesteld. Het juwelenstandje van Lea en de 

snuisterijenstand van Maria waren stevig uitgebreid en kenden veel succes. 

Ook Andrée had goederen van grotere waarde een aparte plaats toebedeeld. 

Geert had dan weer in de “nieuwe” kap van ons magazijn allerlei meubeltjes 

geplaatst voor verkoop. Dit werd goed onthaald en we zijn dan ook dankbaar 

voor de extra inkomsten die we zo kregen voor onze werking. 

 

Voor volgende keer spreken we af op 6 en 7 oktober! 

Algemene Vorming: 

Groeien naar ontmoeting 
met mensen in armoede 
 

Op 6 maart werd dhr. Raf Janssen, 

vrijgestelde van Welzijnsschakels 

regio Antwerpen uitgenodigd om 

de kijk van Welzijnsschakels rond 

armoede en hun werkwijze toe te 

lichten. 

 

De avond startte met de dvd 

"Kansen in de kijker", waarop de 

aanwezigen vertelden wat hen 

daarbij trof. Dat waren zaken zo-

als: de noodzaak van samenwer-

king met OCMW, een opinie rond 

gelijke medische zorgen, mondig-

heid bevorderen, schaamte en ta-

boe van armoede, het snel oorde-

len over armen, politieke verant-

woordelijkheid, de situatie van 

vreemdelingen, de vraag rond 

nood aan publiekelijk praten over 

armoede, enz. In onze werking zijn 

nu reeds een aantal gezinnen uit 

Ranst bekend die kunnen deelne-

men aan een armoedewerking. 

Voor de huidige deelwerkingen lijkt 

het niet zo vanzelfsprekend om 

deze werking zonder afgewerkte 

infrastructuur te starten. Daarop 

komt de idee om alvast werk te 

maken van een goed en vriendelijk 

onthaal, ondanks vooroordelen, of 

mogelijk terechte (maar niet hard 

te maken) bemerkingen rond 

"profiteurs". Schijn kan bedriegen. 

 

Daarmee kwamen we op het the-

ma "basishouding": respect voor 

eigenheid, voor eigen cultuur van 

armoede, voor de eigen mening, 

Magazijn 
Op 21 maart 2012 heeft OCMW Ranst een overeen-

komst getekend, waardoor onze werking gebruik mag 

maken van de twee eerste kappen in de eerste hangar 

op het voormalig militair domein aan de Van den Nest-

laan. Nadat deze ruimte is afgesloten kunnen de goede-

ren die nu opgestapeld zijn in een andere hangar ver-

huisd worden. Twee ruimtes naast elkaar gelegen is 

heel wat handiger voor onze vrijwilligers, maar ze zul-

len hun handen meer dan vol hebben vóór het zover is!     

en de eigen voorkeur van armen 

voor bijeenkomsten, luisteren. Er 

blijft zoiets als "huisreglement", nor-

male afspraken, waardoor sommige 

gedragingen niet kunnen. Open 

staan voor wat iedereen kan inbren-

gen is belangrijk. Armen zijn erva-

ringsdeskundigen en kunnen vanuit 

die ervaring anderen suggesties 

doen. Door dit te bevorderen wordt 

men ook mondiger. In een werking 

met mensen in armoede is het nodig 

na te denken wat we hen aanbieden 

als start. Ontmoeting via eten op ta-

fel en betaalbare uitstappen zijn een 

goed idee. Hiermee zijn we gestart 

via DNW in Lier. Nu kijken we naar 

OCMW Ranst, omdat Ranstse men-

sen de doelgroep zijn. 

 

Vertrouwen is een belangrijk element 

en daarin speelt het tegemoetkomen 

rond taal en het nabij opvolgen en 

begeleiden van gezinnen. Mensen 

van vreemde afkomst zouden een 

gelijke beurt moeten kunnen maken 

zoals anderen: dat wordt een zaak 

van leren ontmoeten. Elkaar willen 

en kunnen begrijpen is een belang-

rijk element van vertrouwen. Het zou 

zover moeten kunnen komen dat 

men aan elkaar de vraag durft stel-

len waarom men een gedrag stelt dat 

zichtbaar onverstandig is in armoe-

de, of dat men durft reageren als 

niet-armen niet-realiseerbare clichés 

gebruiken terwijl ze het niet "aan 

den lijve" ondervinden.  

 

Het mondiger worden heeft ook te 

maken met de eigen situatie beter te 

begrijpen in de maatschappelijke re-

aliteit. Naast ontmoetingselementen 

kan dan ook, in de mate van het 

haalbare, vergaderd worden rond 

inhoudelijke thema's. Dat gebeurt 

best in een ontmoetende en open 

sfeer. Uit voorbeelden van elders 

resumeren we dingen zoals: sa-

menkomen rond premies en voor-

delen (bv energie), zitdagen van 

een medewerker van Samenle-

vingsopbouw in de sociale kruide-

nier, info over sociaal huren, een 

eigen voetbalploeg, en het klaar-

stomen samen van een artikel voor 

het gemeenteblaadje. 

 

Tot slot werden de aanwezigen ge-

vraagd om de vele info wat te la-

ten bezinken. Voor Raf Janssen 

kan de start van zulke werking 

best morgen al beginnen. Toch 

dienen wij onze vrijwilligers niet te 

overvragen en verkiest het bestuur 

de weg van de goed voorbereide 

geleidelijkheid. 

Zomerse Barbecue 
Zaterdag 25 augustus verwachten 

we u allen vanaf 17u op de 14e 

editie van onze BBQ! Breng vrien-

den en familie mee en geniet van 

lekker eten, frisse drankjes en 

een prima service. Wil je een tafel 

reserveren voor een gezellig on-

deronsje? Geen probleem!       

Werkgroep Chico Latino 
De werkgroep Chico Latino is een feit. In februari gaf zij 

een voorstelling over het verblijf van Joke Vantongerloo 

in Peru. 100 aanwezigen waren er, een fantastische op-

komst voor een organisatie rond ontwikkelingssamen-

werking. Proficiat.  Je kan haar project tandhygiëne in 

Choquepata steunen op rekeningnummer BE21 0013 

3631 1103 met fiscaal attest (vanaf € 40) mits vermel-

ding ‘gift tandhygiëne Ranst’. Zonder fiscaal attest stort 

je op 035-8199996-45. 

Hulp van Het NET 
Ranstenaars zijn elke woensdag 

van 10 tot 12 uur welkom met 

hun ‘sociale’ vragen op het paro-

chiespreekuur van Chris Nollet die 

diaken is te Broechem, Gemeen-

teplein 18a. Wil je meedoen met 

onze activiteiten? Vraag er naar! 



      

      

    

 
  

      

      

Gezocht in Lier 
 

Vrijwilligers, begaan met mensen die 

het sociaal niet gemakkelijk hebben, 

om mee zorg te dragen voor nieuw-

komers die trachten te integreren, die 

nood hebben aan steun, activiteiten, 

taalhulp enz… Ter ondersteuning van 

de activiteiten die wij nu al ontwikkel-

den. Versterking is immers nodig.  

 

 

Goedkoop op uitstap naar Mechelen 
 

Op 17 juni gaan we met de steun van Vakantieparticipa-

tie naar Mechelen. Personen die begeleid worden door 

de nieuwe Wereld te Lier en mensen van Het NET wor-

den uitgenodigd om mee te werken. Ook personen die 

gekend zijn bij De Container, de werking met mensen 

met een laag inkomen, krijgen een uitnodiging. 

 

We gaan in groep naar Mechelen, bezoeken het speel-

goedmuseum, eten samen en beklimmen de St.-

Romboutstoren. Zeker ook een leuke uitstap voor gezin-

nen met kinderen! 

 

Kostprijs: 2 euro per persoon. (Gratis op aanvraag.) 

Inschrijven tot 4 juni. 

Afspraken voor vertrek krijg je bij inschrijving. 

SAMEN INBURGEREN 
We zijn als vereniging partner in het project Samen In-

burgeren te Lier. In 3 jaar tijd trachten we met 30 coa-

ches 30 inburgeraars op weg te gaan opdat deze inbur-

geraars vertrouwd raken met onze samenleving en Lier 

in ‘t bijzonder. Ook coaches zullen aan de contacten 

aangename leermomenten overhouden. Daar zijn we 

zeker van.  

Nogal wat coaches hebben gereageerd op oproepen die 

onze vereniging heeft verspreid via allerlei wegen, o.a. 

de parochies van Lier. Het aantal verraste ons, maar we 

zijn er blij om. 

Nog eind juni gaat dit project effectief van start met 

duo’s van inburgeraars en coaches.  

Met 1 euro naar de huisdokter 

en goedkoper naar de apotheker 
Een bezoek bij de huisarts kost nog 1 euro voor mensen met een 

laag inkomen. De rest betaalt het ziekenfonds. Wanneer hoef jij maar 

1 euro te betalen? 

- als je een Omniostatuut hebt of een verhoogde tegemoetkoming (bv 

je leeft van een leefloon, je bent invalide…). Dat statuut kan je bij je 

ziekenfonds aanvragen als je een laag inkomen hebt. 

- als je beschikt over een Globaal Medisch Dossier. Vraag je huisarts 

om zo’n dossier aan te leggen. Daarin staat alles over jouw gezond-

heid, welke medicijnen je neemt, welke ziektes je 

hebt gehad enz… Zo kent de huisarts je beter en 

kan hij ook sneller beslissen welke zorg je nodig 

hebt. Zo’n dossier kost geld, maar dat krijg je 

volledig terug van je ziekenfonds. 

De apotheker moet vanaf 1 mei bij een voor-

schrift voor een antibioticum of een geneesmiddel 

tegen schimmels altijd een middel afleveren dat 

tot de groep van de goedkoopste geneesmiddelen 

behoort. Dat heet verplichte substitutie of 

"automatisch voorschrijven op stofnaam" (VOS). 

Ook voor andere soorten geneesmiddelen is de 

apotheker verplicht om het goedkoopste genees-

middel af te leveren wanneer de dokter een voor-

schrift op stofnaam heeft gemaakt. Vraag dus 

steeds aan jouw geneesheer of hij uw medicijnen 

op stofnaam wilt voorschrijven.  

Wij zoeken 

SPORTIEVE TAALWERKERS 
en  TAALMOEDERS (M/V) 
voor volwassenen 

Samen met het Sociaal Team van de Stad Lier 

starten we in september twee projecten op in 

Lier: eentje loopt samen met personen die nu al 

samen komen om samen te sporten en een an-

der sluit aan bij moeders die wekelijks naar De 

Sociale Kruidenier gaan te Lier. 

Bij deze personen zijn er nogal wat personen die 

weinig of geen Nederlands kennen omdat zij niet 

kunnen aansluiten bij een regulier systeem of 

omdat zij het Nederlands willen blijven oefenen. 

 

We zoeken dus vrijwilligers die met deze perso-

nen een goede band willen sluiten. Sporteive 

taalwerkers kunnen al gaan supporteren en, als 

ze willen, kunnen zij mee sporten (en af en toe 

mee naar de Lierse), waarna de taalles begint. 

De vrouwengroep vraagt om een creatieve aan-

pak rond allerlei dagelijkse aangelegenheden, 

rond noden van kinderen en gezinnen enz… 

Kandidaten zijn dus welkom, liefst uit Lier of uit 

de directe omgeving. 

Taalvrijwilligers voor minderjarigen 
Wij zoeken voor volgend schooljaar extra veel vrijwilli-

gers voor onze taalwerking bij kleuters, kinderen en 

leerlingen in het lager en secundair onderwijs voor scho-

len van Berlaar / Lier tot  Malle/Brecht. Verzeke-

ring, begeleiding  en kostenvergoeding voorzien. 

Interesse? Ook nieuwe aanvragen van scholen 

zijn welkom! Vraag info!!! 



  

 

     
 

 

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 Ca-
ritas Hulpbetoon vzw, Guimardstraat 1 te 1040 Brussel 

met vermelding van “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! 

 
 

 

Algemeen coördinator 

Chris Nollet 

Nierlenderstraat 16  2520 Broechem 

wereld-delen@scarlet.be 

0498 / 75 75 04 

 

Secretariaat 

Kapelstraat 19  2520 Broechem 

Spreekuur op vrijdag 10-12u 

administratie.wd@gmail.com 

0496 / 72 63 99 

 

www.wereld-delen.be 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VACATURES 
 

Wilt u graag als vrijwilliger aan de slag?  
Of hebt u vrienden die onze collega willen worden? 

 
Op www.wereld-delen.be vindt u 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 mailen of bellen  

naar ons secretariaat. 

 

Opvoedingswinkel Lier 

Via het project Vertel– en Speelgoedtassen (VST) 

is onze vereniging ook actief rond opvoedingson-

dersteuning te Lier. De projectgroep trachtte een 

bijdrage te leveren om het aanbod aan diensten 

dichter bij de ouders te brengen. Er werd o.m. een 

oproep gedaan bij de stad Lier.  

De opvoedingswinkel Mechelen is bevoegd in Lier, 

maar de werkgroep VST stelde vast dat de Lierse 

inwoners de stap naar Mechelen niet maakten. In 

maart van dit jaar ging in het jeugdcentrum Moe-

vement, aan de Aarschotsesteenweg, een opvoe-

dingspunt van start. Daar kunnen de inwoners van 

Lier iedere donderdag tussen 14 en 17 uur terecht 

tijdens een spreekuur van de opvoedingswinkel. 

Contactgegevens van de Opvoedingswinkel: tel.: 

015 / 29 83 27 of opvoedingswinkel@mechelen.be.     

 

Laat ze hun plan trekken! 
 

“Wij trekken mee!”. Met deze slogan gingen 22 Broe 

-chemse vrijwilligers van deur tot deur om geld in te 

zamelen voor Broederlijk Delen. Zoals elk jaar zijn 

er trouwe schenkers maar ook mensen die snel de 

deur dichtdoen. In ieder geval zijn we blij met zo-

veel parochiale vrijwilligers. Wij danken in het bij-

zonder Celine Vanden Wijngaert die ons dit jaar nog 

op weg zette maar het coördinatiewerk fysiek niet 

meer aankan. Anne-Marie Buytaert zal haar werk 

volgend jaar overnemen. De totale opbrengst be-

draagt 2292,22 euro (zo’n 90.000 Bef). Wij contac-

teerden ook de Broechemse scholen waar de kinde-

ren spaarden voor Broederlijk Delen. 467,55 euro 

brachten de kinderen bijeen. Proficiat! De opbrengst 

werd integraal gestort op rekening van Broederlijk 

Delen voor haar projecten wereldwijd. 

Hulpfonds Chilumba vzw in Malawi 

Met giften uit onze contreien heeft dit fonds een 

mooie kleinschalige school gerealiseerd waar 

weeskinderen een goede opleiding kunnen krij-

gen. Overheidsscholen bieden gratis onderwijs 

aan, maar vaak met laatbetaalde en dus ongemo-

tiveerde leerkrachten en overvolle klassen. Leer-

krachten van de “Happy Chilumba School” moeten 

echter deels door de familieleden van de kinderen 

worden betaald omdat het lokale schoolcomité het 

statuut van “private school” wil behouden om de 

organisatie en management en dus ook de kwali-

teit in eigen hand te hebben. Momenteel wordt er 

gezocht naar mogelijkheden om studenten stage 

te laten lopen in Malawi. Een gastenverblijf is in 

de laatste fase van de afwerking en de bouw van 

een vierde klassenblok is gestart. 

 

Voor meer info: www.hulpfonds-chilumba.be. 


