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Dertiende 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 

Eén op tien 

 
Neen, we willen geen sluikreclame maken 

voor de reeks van één met vijf afleveringen 

over mensen die leven in armoede. Maar 

toch, het is positief dat mensen in armoede 

aan het woord komen en dat er zo meer 

begrip kan ontstaan voor hun leven, hun 

moeizaam bestaan. De uitzendingen zullen 

zeker ook grondig worden besproken door 

de mensen zelf met een laag inkomen. 

 

Ook positief is de beslissing van onze rege-

ring die een armoedetoets heeft ingevoerd 

die moet plaatsvinden telkens als een be-

leidsmaatregel een mogelijk effect heeft op de armoedesitua-

tie in ons land. Vooral voor aangelegenheden m.b.t. tewerk-

stelling en begeleiding van kinderen en jongeren in armoede is 

dit belangrijk, cruciaal zelfs. Hopelijk luistert de VDAB ook, 

want die wil werkwinkels sluiten, precies een meer laagdrem-

pelig initiatief voor kansarmen. Even zag het ernaar uit dat de 

overheid wilde besparen op de uitgaven voor de OCMW’s die 

het mogelijk maakten dat mensen in armoede lid werden van 

sociaal-culturele en sportverenigingen. Gelukkig werd ge-

zwicht voor het protest. 

 

Blijft echter dat 1 op 10 mensen in dit land leven met een in-

komen onder de Europese armoedegrens. Onze vereniging wil 

zelf aan deze mensen stem geven door hen samen te bren-

gen, samen op uitstap te laten gaan, hen kansen te geven via 

begeleiding of materiële hulp. Ons nieuw initiatief “De kers op 

de taart” wil alvast een concrete bijdrage zijn. Het biedt reële 

kansen. Schouder aan schouder willen we staan, partners, al 

dan niet met een laag inkomen. 

 

 

De Sociale Winkel 
Contacteer : 
Andrée De La Porte 
 
 
Tel. 0496 10 28 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 

 
Goede woorden 

 

Toen ik volgend tekstje van Antoon Vande-

putte las moest ik denken aan het werk 

dat we met al onze vrijwilligers samen le-

veren. Ik geef het dan ook graag even ter 

overweging. 

 

VASTEN 

 

God daagt ons uit! 

 

Mens, 

Durf jij 40 dagen lang die droom van Mij 

‘een wereld waar iedereen meetelt’ 

in jouw omgeving tastbaar maken 

in spreken en in zwijgen? 

Kan jij 40 dagen lang die droom van Mij 

‘er is genoeg voor iedereen’ 

in jouw omgeving uitproberen 

in doen en laten? 

Wil jij 40 dagen lang die droom van Mij 

‘een hemel op aarde’ 

in jouw omgeving voelbaar maken 

in denken en handelen? 

 

Mens, 

Ik daag je uit 

om Mijn dromen 

waar te maken! 

 

Wij proberen alvast, niet? 

(Chris Nollet)  

Op zaterdag  13 april 2013 organiseert de Container het allereerste Lentefeest. Samen smakelijk eten met 

warme soep, een hartige hap en paaseitjes voor iedereen die komt meedoen. We maken het samen gezellig. 

Gezinnen zijn zeer welkom en iedereen mag zich amuseren! We voorzien spellen voor jong en minder jong. 

Praktische info kunt u achteraan in dit blad vinden. 

Zin in leren “SAMEN” leven? 
2de projectjaar—doe mee! 



      

 

 

 

     

    

 
  

      

      

 

Kerstproject Ontmoeting 

 

De Lichtjestocht op tweede kerstdag heeft nog steeds een dubbele bedoeling: mensen op een ontspannen 

manier samenbrengen rond Kerstmis en gemeenschap vormen, en anderzijds een bescheiden initiatief ne-

men waarvan de opbrengst naar een kerstproject gaat.  

 

In de beginperiode stonden kerststalletjes langs de wegen in de aan-

dacht. Dat was in de laatste editie ook het geval en er waren inder-

daad een aantal nieuwe en prachtige stalletjes of afbeeldingen te be-

kijken onderweg. In de loop van de jaren werd ook voor een educatie-

ve wandeling geopteerd, maar de daarbij horende panelen vertonen 

slijtage en er werd besloten om deze doelstelling niet langer door te 

trekken. Het was een echt gezellige avond waaraan voornamelijk jon-

ge gezinnen met kinderen deelnamen. De vertelster was een schot in 

de roos. Door het lage aantal oudere deelnemers werd er nadien nog 

weinig verbruikt. De opbrengst voor Centres Mpandilu was dan ook 

zeer bescheiden.  

 

Voor volgend jaar zijn er echter al nieuwe plannen!   

 
 

In Memoriam 

 
Tijdens de voorbije periode vernam onze vrijwilligersgroep verschillende overlijdens. 

 

Vooreerst was er Jean Nijlen, een enthousiaste vrijwilliger vanaf de eerste uren in het project De Loods. 

Hij ging ook ontelbare keren mee om vervoeropdrachten uit te voeren. Zijn bezielende dienstbaarheid en 

zijn positieve humor zullen ons altijd bijblijven. Wij delen mee in het gemis van onze collega Tini die verder 

moet zonder haar Jean. 

 

Ook leven wij mee met Lieve, eveneens een collega van ons magazijn, die haar echtgenoot Rigo Schoe-

ters moet missen. Zij heeft hem de laatste jaren zeer intensief bijgestaan in zijn aanslepende en steeds 

toenemende ziekte. Wij vangen ook Lieve graag op tijdens haar verdere vrijwilligerstaken. 

 

Eind februari overleed Leo Bolsens, die als taalwerker in onze werking binnenstapte voor een van de ge-

zinnen die wij begeleidden en aan wie hij tevens heel wat bijstand verleende. Toen zijn vrouw ziek werd 

nam hij in 2008 afscheid van onze werking maar hij bleef ons op afstand volgen. 

 

Wij betuigen ons innig medeleven met al onze andere vrijwilligers, hun gezin, familie en kennissen die een 

bijzondere band met deze overledenen hadden.   

 

Jaarvergadering Vrijwilligers 

 

De opkomst was hoog op deze nieuwjaarsontmoeting van vrijwilligers. En dat ondanks het sneeuwweer dat 

een tiental personen had thuisgehouden. Het was gezellig tafelen en het contact met enkele diensten waar-

mee we samenwerken was ook erg aangenaam.  

Omdat we naar 20 jaar Wereld-Delen afstevenen werd een klein meerjarig overzicht gemaakt en dat was 

vaak leerrijk. De aanwezigen kregen een eerste inkijk in de aangepaste overlegstructuur, de motieven er-

van en de nieuwe overlegvormen. Deze kaas– en wijnavond was dus niet enkel gezellig ontspannend, maar 

tegelijk ook nuttig naar de komende maanden toe, waarin deze overlegstructuur zal worden uitgewerkt.    

(H)eerlijke Maaltijd 

 
Onder het motto “Geef Molly en kans … en stop de honger!” hou-

den we op zondag 24 maart 2013 onze solidariteitsmaaltijd. Kom 

met familie en vrienden van een (h)eerlijke maaltijd genieten en 

wees tegelijk solidair met de projecten van Broederlijk Delen in 

het Zuiden. 

 

Afspraak in het Gildenhuis van Broechem vanaf 11.45u.   



      

 

 

 

     

    

 
  

      

      

Sneeuwperikelen 

 
Met het late winterweer in maart kwam 

de sneeuw massaal binnenvliegen in de 

hangar waar ons Magazijn gevestigd is. 

Voor onze vrijwilligers die het hele jaar 

door hun best doen in De Loods en de 

Sociale Winkel is dit een zware tegen-

slag. Veel van deze goederen zal nu 

weggegooid moeten worden. Maar zoals 

u ondertussen weet zijn onze mensen 

“Straffe Vrijwilligers”. Niets kan hen 

weerhouden om verder te doen!    

Vorming Taalwerkers 

   
25 februari 2013. Om 8u verzamelden we in de grote hal van het Centraal Station in Antwerpen, opgewacht 

door Chris Nollet en Jan De Vos. Chris kent iedereen, Jan zorgt sinds enige tijd voor de vorming van de taal-

vrijwilligers van Wereld-Delen en hij maakte afspraken in de OKAN-school Marco Polo (OKAN = onthaalklas 

anderstalige nieuwkomers), Antwerpen Noord. Hier wordt onderwijs georganiseerd voor secundaire leer-

lingen van 50 verschillende nationaliteiten met een moeilijke sociale en economische achtergrond en met 

geen of zeer minieme kennis van het Nederlands. 
 

Joris, de coördinator van het opvoedingsproject in Marco Polo, geeft ons eerst een uiteenzetting over opzet 

en aanpak van de school. Voor een OKAN-school zijn er aparte wettelijke bepalingen. Zo worden leerlingen 

maar toegelaten als ze niet langer dan een jaar in België verblijven en 

Nederlands niet hun thuistaal is. De leerlingen worden niet opgevangen 

in klassen volgens hun leeftijd, maar volgens hun individueel kunnen. 

Voor elke leerling wordt een traject uitgestippeld en voortdurend aange-

past. Zo kunnen leerlingen gedurende het hele schooljaar naar een an-

dere groep, meer aangepast aan hun noden, geplaatst worden. Deze 

aanpak speelt het best in op de grote diversiteit van de schoolbevol-

king, maar vraagt een enorme flexibiliteit. De eerste opdracht van de 

school is leerlingen Nederlands leren. Om de leertrajecten te voltooien 

wordt er samengewerkt met andere scholen (voor schoolse vervolma-

king) en met de VDAB (via beroepsopleiding naar de arbeidsmarkt). Na 

de theorie volgt hier ook de praktijk. We bezochten vier klassen in wer-

king en gaven oren en ogen de kost. Een boeiende kijk in de bijzondere wereld waar door een gemotiveerde 

en jonge ploeg leraren zeer hard en deskundig gewerkt wordt aan schoolse kennis, aan een sociale en zo 

breed mogelijke menselijke vorming. 

Na een snelle maaltijd in de Kievietbuurt stapten we naar het Atlas gebouw. De lesgeefster maakte ons 

wegwijs in de materialen die kunnen gebruikt worden voor onze lessen Nederlands en die kunnen ontleend 

worden in de bibliotheek DocAtlas. Een rondleiding in de bib met een duidelijke uitleg over de cataloog en 

de voorwaarden voor ontlenen besloot deze leerrijke dag. Om halfvier ging iedereen huiswaarts met heel 

wat bruikbare tips en bagage om onze taak als taalvrijwilliger te verbeteren.  

Trix Lacante          

Rommelmarkt 

 

De eerste Rommelmarkt van 2013! Iedereen is er van harte wel-

kom! Hou het weekend van 6-7 april vrij en kom een kijkje ne-
men in ons magazijn.  

 
Wie weet vindt u er dit jaar dingen waar u al zolang naar ge-
zocht hebt? Of iets waarmee u iemand anders gelukkig kunt ma-

ken? Of wilt u gewoon eens kennis met ons maken? 

 



  

 

     
 

 

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. 

 

Lentefeest 

 

Op zaterdag 13 april 2013 om 15u organiseert 

De Container het allereerste Lentefeest. Gezellig 

lekker. Dit vindt plaats in het KWB-lokaal te 

Ranst, Boerenkrijglaan (naast Chiro en Zieken-

zorg). Gratis inkom. Inschrijven vóór 6 april: meld 

met hoeveel volwassenen en kinderen u komt: 

 

Broechem: Eveline Verboven (tel. 0493/54 79 88) 

Oelegem: Maria Huysmans-Dieltiens  

    (tel. 03/383 16 30) 

Ranst: An Fourneau (tel. 0484/35 60 88) 

 

Jongeren toekomst geven 

WD Internationaal stortte in december een be-

drag voor de technische school St. Jozef in Trin-

comalee in Sri Lanka. In deze kuststad zag broe-

der Michael de jongeren, afkomstig van de thee-

plantages uit het centrum van Sri Lanka (Ceylon 

thee, weet je wel) die geen werk vonden in de stad 

en geen toekomst hadden. Hij opende de technische 

school om hen een vak aan te leren. Zo kunnen ze 

na hun opleiding een job vinden of zelf een zaakje 

beginnen. De school van broeder Michael is voor de 

leerlingen een keerpunt. Met de nodige vakkennis 

kunnen ze nu zelf hun leven in handen nemen!  

 

Oproep: bouw sociale woningen! 

 

Als armoedevereniging sluiten wij ons aan bij de 

oproep tot toegankelijke, betaalbare en kwali-

tatief aanvaardbare sociale huisvesting, die op 

de ontmoetingsdag van 4 december in Leuven klonk 

n.a.v.  80 jaar Caritas in België. Ook de vertegen-

woordiging van de katholieke gelovigen (IPB) bij de 

Vlaamse bisdommen doen diezelfde oproep. “Voor 

talrijke gezinnen loopt het aandeel van kosten voor 

huisvesting op tot meer dan 50% van het inkomen. 

Zo verglijdt men al zeer snel van kwetsbaarheid 

naar uitsluiting. Sociale huisvesting in België hinkt 

zwaar achterop. In Parijs en Londen schommelt het 

aandeel van sociale woningen rond 20%, in Brussel 

bedraagt het 8%. In sommige Belgische gemeenten 

is er zelfs nog altijd geen enkele sociale woning 

voorzien!”, zo lezen wij in de verklaring. 

 

In onze eigen werking zien we gezinnen die 

600 à 700 euro betalen voor een relatief kleine 

woning. Hun leefloon bedraagt ongeveer 1.050 eu-

ro per maand. Dit is 60 à 70% van hun inkomen. 

Voor sommige alleenstaanden is dit percentage nog 

hoger. Jongeren die zelfstandig willen wonen drei-

gen op straat de belanden. Bij oudere personen is 

de situatie vaak ronduit schrijnend.  

 

Het beleid dat sociale woningen doet voorzien, 

wordt slechts met muizenbeten uitgevoerd. Het is 

echter noodzakelijk dat de plannen van de verschil-

lende regeringen onverkort en versneld worden uit-

gevoerd. Uiteraard dienen deze woningen te vol-

doen aan minimale kwaliteitseisen, moeten ze 

brandveilig zijn en beschikken over minimaal com-

fort.      

Congo zoveel jaren later 

 

Vorig jaar trok de Broechemse pater Frans Dou-

wen samen met enkele Nederlandse vrienden 

naar Congo. Zo’n jaar of twaalf geleden keerde hij 

terug naar België, na vele jaren werkzaam te zijn 

geweest als Scheutist. Nu ging hij weer naar het 

Zuiden en bezocht hij 

talrijke projecten die 

vanuit België steun 

ontvangen. Hij ging 

ook op bezoek bij de 

Centres Mpandilu, de 

schooltjes van kin-

deren en jongeren met 

een auditieve en/of 

mentale handicap, waar hij directeur was.  

Dat zijn hart nog steeds bij de school, de leer-

krachten en de kinderen is, konden we horen op 4 

december 2012 toen hij een toelichting gaf bij zijn 

verslag.  

 


