
   

 

  

 

 

 

   

   

   

Editie 2012 - 4 

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 

Armoede… ben je snel moe! 

 
“Nodig een eenzame uit” was ooit de adventsslogan van Welzijnszorg. Wat moeten wij ons daarbij 

voorstellen? Een klein aantal mensen? Neen, grote aantallen! Weggevallen relaties, ziekte, ouder-
dom, familieconflicten, persoonlijke drama’s leiden er vaak toe dat mensen geïsoleerd leven en dat 

ze zich eenzaam voelen. Maar dat geldt ook voor een groot deel van de 1.500.000 mensen in ons 
land die elke dag voelen dat ze arm zijn. Zij kunnen zich niet permitteren wat een ander vanzelfspre-

kend heeft: warmte in huis, lekker en uitbundig eten en kerstcadeautjes. En als ze al eens een luxe 
artikel hebben (bvb een gsm) omdat ze er willen bij horen, worden ze nog nagewezen ook. 
 

Binnen onze gemeenschap zijn er veel arme mensen onzichtbaar. Sommigen laten uit noodzaak 
maar op één plaats in huis de kachel of verwarming branden, behalve als het ook binnen zou vrie-

zen. Anderen hebben tijdens het jaar gespreid een beetje conserven gekocht en die aan de kant heb-
ben gezet: als het lukt kunnen ze er op Kerstmis en Nieuwjaar een feestmenu van maken. Slim be-
dacht denkt u, maar eigenlijk een klein drama. Want een extraatje voor de verjaardag van de kin-

deren kan er niet af. 
 

Welzijnszorg focust dit jaar op ouderen omdat oudere mensen zeer talrijk voorkomen in de armoede-
statistieken. Sommigen hebben nochtans door hard werken een “normaal” leven gekend, maar als 
het pensioentje te klein uitvalt... Met het ouder worden komt er wel een jaartje bij, maar rijker wor-

den zij er niet van, met allerlei persoonlijke en relationele gevolgen als resultaat.  
 

Wat zou het goed zijn als wij meer dan nu mensen in ar-
moede in onze werking opnemen. Ze mogen er zich thuis 
voelen, we werken trouwens allemaal aan hetzelfde: 

mensen helpen. We hebben dan ook grote dromen met 
ons bestuur en leveren veel inspanningen om die dromen 

beetje bij beetje waar te maken. Wij zijn armoede snel 
moe, maar niet de mensen in armoede. Waarom zouden 
wij? Wij zijn immers evenwaardige mensen... een opvat-

ting die rond Kerstmis steeds opnieuw bovenaan komt te 
staan in het Kerstkind, dat ook in armoede werd geboren 

en wiens leven er eentje was van solidariteit met men-
sen die het moeilijk hadden in hun gemeenschap. 

 

Geld maakt niet 
gelukkig  

 
Armoede ook niet 

De Sociale Winkel 
Contacteer : 
Andrée De La Porte 
 
 
Tel. 0496 10 2 8 14 

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 



      

 

 

 

     

    

 
  

      

      

Taalwerking eind 2012 

 
De huidige evolutie van onze taalwerking had niemand in het begin van dit jaar kunnen voorzien. Begin 2012 

liep het moeizaam op sommige locaties en dat gaf bij de begeleiding een wat onbehaaglijk gevoel. Nochtans 

deden wij allen ter plaatse ons best. Tegen het einde van het schooljaar konden we bij elkaar ons “ei” kwijt. En 

we besloten, overtuigd van onze waarde, om weer intensief werk te maken van uitwisseling en vorming.  

 

Ook al leek het beter om het wat rustig aan te doen, het liep anders. Vanuit verschillende hoeken kwamen 

nieuwe aanvragen voor taalondersteuning. We deden oproepen bij elke nieuwe aanvraag en geleidelijk kwamen 

er vrijwilligers bij. Slechts één taalvrijwilliger koos na vorig schooljaar een andere vrijetijdsinvulling. De ande-

ren deden verder. Scholen vroegen om “hun” vrijwilliger vanaf september opnieuw te mogen inzetten. 

 

Wanneer nu, tegen december, alle huidige aanvragen zullen ingevuld zijn, wat wij hopen, dan zullen wij op 23 

verschillende locaties actief zijn. Er zijn ook een tiental nieuwe vrijwilligers aan de slag en het aandeel van de 

taalactiviteiten met volwassen is relatief sterk toegenomen. 

 

De taalwerking tracht, dank zij een nieuwe vorming voor vrijwilligers, ook op gebied van uitwisseling een pas-

send antwoord te geven op de noden die we hebben aangevoeld. De collega’s onthouden hiervan wat zij ge-

schikt vinden voor hun eigen vrijwilligerstaak. 

 

Hoe dan ook, het is een boeiend jaar. We horen het bij de taalcollega’s en we zien het bij het coördinatiewerk. 

Er zijn tekenen dat de uitbouw zal verder gaan. Als het aantal nieuwe vrijwilligers zich blijft aanbieden, is die 

uitbouw op een zinvolle manier ook echt mogelijk. Maar die groei is niet direct onze wens. Onze hoofdbekom-

mernis blijft kwalitatieve taalondersteuning van kleuters, kinderen, jongeren en volwassenen die met hun taal-

vraag blijven zitten als het reguliere aanbod hen deze kans niet kan geven.   

Straffe Vrijwilligers... 

   
Mogen wij u voorstellen: de Straffe Vrijwilligers uit ons Ma-

gazijn… Koud of warm, nat of droog, maakt geen verschil. 

Ze zijn er voor de anderen en voor elkaar. Hieronder ziet u 

enkele van hen. Bedachtzaam, goedlachs, ontspannen, af-

wachtend, overtuigend, helpend, beradend, overleggend... 

 

Dat doet deugd! 

 

Tijdens de laatste vormingssamenkomst van de taalwerkers kwam o.a. het 

respect voor de waarde van ons werk ter sprake. Het is goed dat een school 

de NT2-taalwerking mee op handen draagt. Ze kunnen zorgen voor een goe-

de sfeer, een goede en boeiende leslocatie, waar het hele gebeuren ook na 

de les blijft nazinderen. Dat doet goed aan degenen die de les volgen: hun 

werk wordt zichtbaar voor de hele school en moedigt iedereen aan om er het 

beste uit te halen. 

 

Deze gedachte brachten Liliane en Maria ertoe om hun “leslokaal” alvast her-

kenbaar aan te kleden. Aan beide ingangsdeuren hebben ze de tekst “HIER 

WORDT GEWERKT!” opgehangen. Ze noemen het “alvast een begin”. In ieder geval een leuke manier om hun 

plaatsje binnen de school “op te eisen”… Het zal de kinderen en hen zelf alvast deugd doen dat ze zo wat meer 

herkenbaar worden. 

Kerstmis? 

 

Dat het kerstkind in armoede is geboren lijken wij te vergeten in onze rijkeluis feestjes. Maar wie er wel aan 

denkt zit er soms verveeld mee dat men rond Kerstmis en Nieuwjaar zo uitbundig feest. En dan gaat men het 

wat bescheiden aanpakken: geen grote dure dingen, maar wel zorgen voor gezelligheid en vreugde.  

 

Mensen in armoede willen ook niet treuren, ze willen ook een gezellige kerst. Met wat ze kunnen op tafel zetten 

zullen ze feesten. En als mensen zonder veel middelen samen kunnen vieren dan komen beiden er verrijkt uit. 

Samen vieren dat er meer is dan geld in deze wereld, maar plaats voor vriendschap en zorg voor elkaar. Dat is 

Kerstmis.   



      

 

 

 

     

    

 
  

      

      

 

Straffe Vrijwilligers... 

   
Mogen wij u voorstellen: de Straffe Vrijwilligers uit ons Ma-

gazijn… Koud of warm, nat of droog, maakt geen verschil. 

Ze zijn er voor de anderen en voor elkaar. Hieronder ziet u 

enkele van hen. Bedachtzaam, goedlachs, ontspannen, af-

wachtend, overtuigend, helpend, beradend, overleggend... 

 

Even ventileren 

 
Als vrijwilligersvereniging, die hard werkt om haar taak goed te vervullen en die ook een budget moet op-

bouwen om dat werk te bekostigen, hoop je soms op een meevaller… 

 

Zo hadden wij en in het bijzonder de collega’s uit het Magazijn gehoopt op een stevige subsidie vanwege de 

Nationale Loterij zodat we met dat geld een nieuwe bestelauto konden kopen. Het scheen dat andere vrijwil-

ligersgroepen uit de regio via die weg een aankoop hadden kunnen realiseren.  

 

Voor ons heeft dit niet gebaat. De loterijgelden voor kansarmoedeprojecten zoals de onze worden immers 

door ministeriële instanties toegekend. En die hebben de loterijsubsidies nodig om projecten die vroeger met 

overheidsgeld werden gefinancierd, via de Nationale Loterij uit te schrijven. 

We hebben dus bot gevangen: een onrechtstreeks gevolg van de besparingen 

van de regering. 

 

We geven de moed niet op. We blijven wegen zoeken. Hopelijk zijn niet alle 

sponsorgelden opgedroogd bij andere instanties of bedrijven. Want onze 21 

jaar jonge camionette zal niet lang meer meegaan. Dat beseft iedereen… 

Vandaar dat we even onze teleurstelling ventileren en weer op zoek gaan 

naar nieuwe wegen en middelen om een sterke camionette op te kop te kun-

nen tikken. En wie weet hebben we vandaag al weer goed nieuws! 

Ik ben een vechter, arm in arm 

 

Op de algemene vorming eind november kwam een ervaringsdeskundige spreken. Een vrouw die heel haar 

leven in armoede leefde, maar zichzelf absoluut niet “arm” noemt. Het thema van de avond was “Armoede 

en wat het doet met een mens”. De jongerenvideo van Welzijnszorg zette ons op weg. En dan kwam er een 

gesprek. Onze spreekster was eigenlijk bang gemaakt door sommige goedbedoelende mensen. Maar ze ver-

telde voluit. Hoe ze als kind al had leren vechten en het gebrek aan geld in huis had moeten leren verteren. 

Hoe dat haar had geholpen toen het haar niet voor de wind ging in haar huwelijk. Hoe ze er in slaagde haar 

kinderen uit de armoede te houden en op weg te zetten naar een betere toekomst. Hoe zij op latere leeftijd 

ging studeren en alle onbegrip rond haar moest doorstaan. Hoe zij bot ving en onbegrip bij sociale diensten. 

Hoe zij steun vind in sommige andere mensen in armoede, die arm in arm (let op de dubbele betekenis van 

“arm”) oplossingen zoeken. Wat een welzijnsschakel voor haar betekent, enz. Haar getuigenis leerde ons 

meer begrip en zelfs zij ging naar huis met nieuwe ideeën over wat zou kunnen gedaan worden om de situa-

tie van mensen met een laag inkomen te helpen. Zeer leerzaam om verder te gaan, arm in arm.              

Samen inburgeren 

 

Tijdens de maand december wordt de 

eerste lichting coaches en inburge-

raars samengeroepen voor een gezel-

lige slotdag. Immers hun periode van 

samen kennis maken en werken aan 

inburgering zit er dan op. Vanuit De 

Nieuwe Wereld in Lier werkten wij er aan mee. Proficiat voor het goed verloop en de 

positieve resultaten 



  

 

     
 

 

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. 

 

Gezellige Kerstwandeling  

Op woensdag 26 december ontmoeten we elkaar 

weer in Broechem. Programma: 

17-18u  crea voor kinderen in de Molenhoeve bij de 

familie Luyten, Kapelstraat 91, Broechem 

18u wandeling door Broechem langs wegen 

waar de bewoners een zachte kerstsfeer 

creëren. Vertrek: Kapelstraat 19, Broe-

chem (voormalig klooster) 

19u animatie in de Molenhoeve  

Ingrediënten als vanouds: 

Warme chocomelk, gluhwein, jenevertjes, spek 

én pannenkoeken (=nieuw!) 

Professionele vertelfee Marijke Goossens (= 

nieuw) 

Muziek en zang voor ieder wat wils 

Breng fluo hesje, tuinfakkel of draaglampjes mee 

voor de tocht... 

Ben jij kunstzinnig? 

Volgend jaar, begin september, wil Wereld-Delen 

rond het thema “(kans)armoede” een kleine ten-

toonstelling organiseren. Op die manier willen we 

met onze vereniging voor een zo ruim mogelijk pu-

bliek dit onderwerp onder de aandacht brengen. 

Iedereen mag zijn bijdrage leveren: individuele 

personen, groepen, klassen, verenigingen… Een 

bijdrage leveren kan op allerlei manieren: beel-

dend, met gedichten of proza, schilderwerken of 

schetsen, enz. Of misschien ben je wel een muzi-

kant die bij de tentoonstelling een achtergrond-

sfeer wil scheppen met zachte muziek? Aarzel dan 

niet om contact op te nemen via wereld-

delen@scarlet.be of via de contactpagina op 

www.wereld-delen.be. We zijn nu al benieuwd naar 

jouw creatie… 

Noteer alvast de datum: 13 september 2013.  

De Zilveren Knoop 

 

Op 3 september 2012 opende het wijkgezond-

heidscentrum De Zilveren Knoop zijn deuren in de 

Brouwerijstraat 3 te Lier. In dit centrum biedt een 

team van huisartsen, een sociaal verpleegkundige 

en een psycholoog laagdrempelige gezondheids-

zorg aan voor bewoners van Lier en Konings-

hooikt. Vrijwilligers zorgen voor het onthaal van 

patiënten. Het centrum werkt zowel curatief als 

preventief en heeft oog voor de psychische, fysie-

ke en sociale factoren die de gezondheid van onze 

patiënten beïnvloeden. Het centrum zal actief sa-

menwerken met de lokale welzijns– en gezond-

heidsdiensten van Lier. 

 

Meer info? Contacteer Anita Rimaux—0491/61 92 

92 of info@dezilverenknoop.be of spring gewoon 

even binnen!   

Samenwerking groeit 

 
Onze taalwerking had reeds een formele samen-

werking met de gemeente en/of OCMW in Lier, 

Zoersel, Nijlen en Ranst. De samenwerking wordt 

verder uitgebreid en ook in Malle en Grobbendonk 

werden afspraken gemaakt. Hierdoor bestaat er 

een goede basis voor het aanbod aan de kinderen, 

jongeren en volwassenen die wij in deze gemeente 

bereiken. 

 

Wil je meewerken met onze Taalwerking? We zoe-

ken nog collega’s voor Nijlen en Westmalle...   


