
   

 

  

 

 

 

   

   

   

Editie 2012 - 3 

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 

 
Algemene  
coördinatie 
 
 
Contacteer: 
Chris Nollet 
wereld-delen@scarlet.be  

 
Tel. 03 485 73 52 

 
Taalwerking 
 
 
 
 
 
taal.wd@gmail.com 
 
Tel. 03 485 73 52 

“De pensioenleeftijd verschuift, de vrijwilligersleeftijd ook”, dat werd ons  

de laatste maanden meermaals voor waar aangezegd. Er is misschien 

wel iets van waar, maar het neemt niet weg dat we als vereniging van 

vrijwilligers voortdurend op zoek zijn naar gemotiveerde mensen. Vooral 

mensen die hun vrijwilligerswerk met vaste regelmaat en gedrevenheid 

willen doen. Het aantal uren dat ze beschikbaar zijn per week is minder 

belangrijk. Als we mensen vinden die collegiaal willen samenwerken in 

de tijd die zij beschikbaar hebben, dan zit het goed. 

 
Voor jonge mensen ligt het langdurige vrijwilligerswerk minder voor de 

hand: hun leven is voortdurend in beweging en dan veranderen plannen 

regelmatig. Maar dat neemt niet weg dat we gemotiveerde jonge mede-

werkers ook graag zien komen.  Bij de taalwerking in scholen bijvoor-

beeld kunnen zij voor een voorop bepaalde tijd en taak goeie dingen 

doen. Maar er zijn ook mensen die naast hun (soms deeltijdse job) ook 

graag een vaste vrijwilligerstaak op zich nemen. En dat is voor de mees-

te werkingen erg aangenaam. 
 

Zoals steeds kan men bij Wereld-Delen voor zeer verschillende vrijwilli-

gerstaken terecht. In deze nieuwsbrief vind je al enkele oproepen. En 

men kan in die taken ook geleidelijk zijn eigen typische weg in vinden, volgens de zaken die men graag doet. 

Het moet gezegd: we hebben gemotiveerde ploegen in de verschillende werkingen. En dat maakt het werk 

aangenaam voor nieuwkomers. 

 
Bij aanvraag krijgt elke kandidaat een kennismakingsgesprek en daarin kan gekeken worden welke taak best 

past. Voor bepaalde jobs, zoals taalwerking, kan een verdere screening gebeuren omdat deze taken typische 

kenmerken hebben en omdat de taken een zekere minimale vaardigheid vragen. 

 
Kandidaat-vrijwilligers, die ons een eerste keer contacteren worden meestal verwezen naar onze website waar 

zij  zich een eerste idee kunnen vormen van onze werking. Op het web staan meestal ook enkele actuele en 

meer dringende oproepen. Maar daarnaast zijn er bv. in ons magazijn steeds andere taken die kunnen inge-

vuld worden. 
In het gesprek dat daarop volgt kunnen dan ook specifieke vragen aan bod komen. En dan worden afspraken 

gemaakt: voorkeur voor werktijd en dagen, de nodige documenten voor personen in een ziekenfondsstatuut of 

prepensioen e.d.. 

 

Op zoek naar mensen 

De Sociale Winkel 
Contacteer : 
Andrée De La Porte 
 
 
Tel. 03 488 51 42 

De Loods 
Contacteer:  
Tini De Roover 
 
 
Tel. 03 485 66 15 

 
Begeleiding  
Het NET / De Nieuwe 
Wereld / De Container 
 

 
Spreekuur:  
Woensdag 10-12 uur  
Gemeenteplein 18a  
Broechem  

 
Tel. 0498 75 75 04  

Het Magazijn (materiële hulpverlening) 

Algemeen contactnummer: 
0491 07 87 51 

 
Secretariaat 
 
 
Contacteer:  
Chris Mullie 
administratie.wd@gmail.com 
Vrijdag 10-12uur 
Kapelstraat 19 Broechem  

 
Tel. 0496 72 63 99 

BBQ 
25.08.2012 

 
Ik kom 
Kom jij? 
Hij komt 

Wij komen 
Komen jullie? 

 

BBQ 2011 
Zij waren er... 



      

      

    

 
  

      

      

 Volgende rommelmarkt  
 

Voor volgende keer spreken we 

af op 6 en 7 oktober van 10-16u. 
 

Ons magazijn zal dan in de nieuwe 

indeling bezocht kunnen worden en 

er zullen weer schitterende koopjes 

kunnen gebeuren…. 

Een stage-ervaring 

 
Als voorbereiding op een inleefreis in Marokko 
(georganiseerd door de organisatie USOS) heb ik enkele 
weken stage gedaan bij Wereld-Delen. De bedoeling 
was zicht te krijgen op de werking van organisaties die 
in België rond de thema’s armoede en integratie wer-
ken. Wereld-Delen gaf mij de kans om voor de werking 
Het NET op verschillende plekken eens mee te draaien 
als vrijwilliger. Eerst heb ik het team van Tini in De Loods 
en Andrée in De Sociale Winkel versterkt. Met heel veel 
zorg worden de bruikbare spullen geselecteerd en netjes 
gesorteerd. Deze spullen worden later verdeeld aan 
mensen die er nood aan hebben. Voor afspraken in De 
Loods ben ik op familiebezoek geweest bij een gezin dat 
door Het Net werd gevolgd en mede op vraag van de 
Christelijke Mutualiteit heb ik iemand begeleid naar een 
medisch onderzoek. Dit nauwe contact heeft me de ge-
legenheid gegeven om ook eens gezellig te praten over 
alledaagse zaken. Als laatste heb ik samen met Joris Ne-
derlandse les gegeven aan een sfeervolle groep mensen 
van allerlei nationaliteiten. 
 
Voor mij was deze stage een heel leuke ervaring. 
Het zijn vaak kleine dingen die een grote verandering 
maken en dit dankzij de vrijwilligers. 
Lien Van den Plas 

Wist je dat je als gezin met een laag inkomen uit Ranst goedkoop naar 
onze barbecue kunt? 
 

Met jouw SoWi-pas of als ‘klant’ van De Loods,  

of door verwijzing door het OCMW van Ranst 

kan je tegen basistarief genieten van alles wat onze barbecue op 25 augustus te bieden heeft. 

 

Aarzel dus niet en bel Chris Nollet op 03/485.73.52 en vraag alle info! 

Doordenkertje uit ons Magazijn 

 

Tijdens de vorige Rommelmarkt vertel-

de iemand: “Vroeger zei men ‘De he-

mel moet men verdienen’, maar ik 

zeg: ‘Vrijwilligers die hier werken wor-

den niet betaald en de mensen die hier 

komen verdienen soms ook helemaal 

niets, behalve de hemel misschien?’” 

Een taal zonder woorden of een beeldverhaal? 
Taalwerkers aan de slag in Lier... 

 

 

Zomerse Barbecue 
Zaterdag 25 augustus verwachten we u allen vanaf 

17u op de 14e editie van onze BBQ! Breng vrienden 

en familie mee en geniet van lekker eten, frisse 

drankjes en een prima service. Wil je een tafel reser-

veren voor een gezellig onderonsje? Geen probleem! 

 

We kunnen altijd hulp gebrui-

ken… Misschien sta je graag in 

de kantine? Of los je liever ie-

mand van de vleesbakkers af 

zodat zij ook eens rustig kun-

nen tafelen? Of voel je meer 

voor de afwas? Neem dan con-

tact met ons op...       

Hulp van Het NET 

 
Ranstenaren zijn elke woensdag van 10 tot 12 uur 

welkom met hun ‘sociale’ vragen op het  

parochiespreekuur van Chris Nollet die diaken is te 

Broechem, Gemeenteplein 18a. Wil je meedoen met 

onze activiteiten? Vraag er naar! 

 

  

  

  



      

      

    

 
  

      

      
Secundair onderwijs: ook taalvrijwilligers nodig 
Ook voor leerlingen uit het secundair onderwijs te Lier worden taalvrijwilligers gezocht. Ken 

je een kandidaat of ben je er zelf een? Laat het ons snel weten! 

 

Op stap met  

De Nieuwe Wereld 

 

Zondag 17 juni was het zo-

ver, dan zijn we er met de 

Nieuwe Wereld weeral opuit 

getrokken. Deze keer ging 

onze uitstap richting Me-

chelen, meer bepaald naar 

het Speelgoedmuseum en de befaamde Sint- Rombout-

storen. 

Vanuit Lier zijn we samen met de bus vertrokken rich-

ting onze bestemming. Eenmaal aangekomen te Me-

chelen hebben we eerst het Speelgoedmuseum bezocht. 

Het Speelgoedmuseum was zowel interessant voor jong 

als oud. Er was enorm veel te zien, maar ook te bele-

ven. Er was speelgoed te bezichtigen uit diverse cultu-

ren, oud speelgoed, modern speelgoed, foto`s, maquet-

tes, enz. 

Rond de middag zijn we gaan lunchen bij VZW De Lage 

Drempel. Bij de Lage Drempel werden we door de twee 

aanwezige dames verwend met thee, koffie en huisge-

maakte cake. Aangezien het prachtig weer was konden 

de kinderen zich buiten uitleven in de tuin. 

In de namiddag hebben we ons opgesplitst in twee groe-

pen : een groep die de toren (538 treden) heeft beklom-

men, en een groep die het museum de Vlietenkelder 

heeft bezocht waar een tentoonstelling over textiel 

plaats vond. 

Iedereen heeft van de uitstap genoten en we kijken er al 

naar uit om er volgend jaar terug opuit te trekken. 

 

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. Sportieve 

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  
in scholen 
Wij zoeken voor volgend schooljaar extra veel vrijwilligers voor onze taalwerking bij kleu-
ters, kinderen en leerlingen in basisscholen van Berlaar / Lier tot  Malle/Brecht. Verzeke-

ring, begeleiding  en kostenvergoeding voorzien. Afspraken naargelang jouw mogelijkhe-
den...Interesse? Ook nieuwe aanvragen van scholen zijn welkom! Vraag info!!! 

SAMEN INBURGEREN 
Na een grondige voorbereiding zijn we in Lier 

gestart met een twaalftal duo’s: een coach en 

een inburgeraar. Bij de coaches zijn dat soms 

ook koppels en bij de inburgeraars slaat dit soms 

ook op het hele gezin. De duo’s kregen ook een 

zak met kansen mee. Met allerlei voordelen om 

deel te nemen aan sportieve, culturele en ont-

spanningsactiviteiten; In september komen alle 

duo’s weer samen en evalueren we hoe de ken-

nismaking loopt. In december loopt de eerste 

periode van Samen Inburgeren al weer af en 

wordt er opnieuw werk gemaakt van een nieuwe 

groep duo’s. De voorbereiding verliep alvast 

deugddoend, zowel voor de deelnemers als voor 

de inrichters. Hoopgevend!          

 

 



  

 

     
 

 

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! 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

 

NETKLUSSER? 

Ben je bereid om als vrijwilliger af en toe in te 

springen voor wat we een “Netklus” noemen? Dat 

zijn kleine taken die zich plots aandienen en die 

voor de betrokkenen erg belangrijk kunnen zijn. 

Een gezin met allerlei zorgen dat graag eens zijn 

verhaal wil vertellen, een minder valide die ergens 

naar toe wil maar daarvoor een halve dag begelei-

ding nodig heeft, voedselaankopen doen en thuis-

brengen. Allemaal klussen die meestal onverwacht 

moeten geklaard worden.  

Het kan dus zijn dat je een hele poos niets van ons 

hoort, maar dat dan plots gevraagd wordt om iets 

in enkele dagen te doen. Het NET fungeert als 

vangnet voor mensen in nood. Als je als vrijwilliger 

wil aansluiten bij het NET dan ben je van harte 

welkom!    

Ben je iemand / een gezin 
met een laag inkomen? 
 
Ook mensen met een laag inkomen werken 

mee als vrijwilliger in onze werking en geleide-
lijk vormen we een groep die ook samenkomt 

om al eens op stap te gaan, of om eens bij te 
praten, of om eens samen te feesten, of om 
gewoon onder vrienden te zijn. 

 
Je woont in Ranst: wil je deel uitmaken van on-

ze Ontmoetingsgroep De Container? Laat dan 
iets van je horen, of kom op woensdagmorgen 
eens langs op de pastorie van Broechem, Ge-

meenteplein 18a (tussen 10 en 12 uur): 
03/485.73.52. 
 

Kerstactiviteit 
 

Voor onze kerstactivi-
teit op 26 december 
gaan we opnieuw met 

een warme lichtjes-
tocht doorheen de 

straten van Broe-
chem.  
 

We volgen een nieuw parcours en alle omwo-
ners wordt gevraagd om voor stemmige 

kerstversiering te zorgen. Dat beloofd. 
 
De opbrengst van de warme hap en drank 

gaat dit jaar naar een peterschapsproject in 
Congo.  

De Container 


