
   

 

  

 

 

 

   

   

   

Editie 2013 - 2 

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 
+ begeleidingswerk Het Net / De 
Nieuwe Wereld / Diversiteitswerking 

 
Chris Nollet 
wereld-delen@scarlet.be  
 
Spreekuur:  
Woensdag 10-12 uur  
Gemeenteplein 18a Broechem  

Tel. 03 485 73 52 

Taalwerking 
 
Algemeen: 
 
taal.wd@gmail.com 
Tel. 03 485 73 52 
 
Of contacteer de 
contactpersoon 
voor jouw regio... 

We zijn goed bezig 

 
Als er iets blijkt uit het jaaroverzicht 2012, dan is het wel dat we een zeer hard werkende vrijwilligersploeg 

hebben. 2012 was duidelijk een jaar van zwoegen op veel gebieden. Er werd ontzettend veel werk verzet in 

ons goederenmagazijn (bijvoorbeeld de verhuis, de succesvolle rommelmarkten en enkele uitzonderlijk gro-

te ophalingen...), de taalwerking was nooit eerder zo actief op zoveel verschillende locaties, en rond de ge-

plande ontmoetingsgroep werd veel voorbereidend werk verricht…  

 

Dus dient het lopende jaar een jaar van de resultaten te worden. Een jaar waarin de plannen die al een 

paar jaar opgebouwd werden, uiteindelijk vorm krijgen. De vernieuwde overlegstructuur kan daarbij een 

belangrijke rol spelen. 

 

Momenteel zijn de werken bezig aan de nieuwe elektriciteitsvoorziening in ons magazijn. In Lier werd een 

vast contactpunt voor onze werking gerealiseerd. De contactgroep De Container is volop aan de eerste acti-

viteiten bezig. Het begint er dus op te lijken, niet? 

 

We zijn goed bezig. Met hardwerkende en gemotiveerde vrijwilligers. Laten we hopen dat het geluk ons ook 

nog her en der toelacht en dan zal onze inzet met en voor ieder die het moeilijk heeft in onze samenleving 

beloond worden. Met z’n allen vooruit dus!  

 

 

Project 
Sociale Winkel 
Contacteer : 

Andrée De La Porte 
 
Tel. 0496 10 28 14 

Project 
De Loods 
Contacteer:  

Tini De Roover 
 
Tel. 03 485 66 15 

De Container  
 

Contacteer:  

An Fourneau 
Tel. 0484/356 088 
 
& 
De Kers op de taart 
Contacteer:  
An Geerts 
de.kers.wd@gmail.com 

 
 

Het Magazijn (materiële hulpverlening) 

Algemeen contactnummer: 
0491 07 87 51 

Wereld-Delen 
Boekhouding & 
Secretariaat (vrijwilligers) 

 
Contacteer:  

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

Tel. 0496 72 63 99 

Wereld-Delen twintig jaar! 

 

In september zal het 20 jaar geleden zijn dat zes personen voor de eerste keer samen kwamen en de naam 

Wereld-Delen voor hun werking kozen. Wijlen pastoor Vleugels wilde een werking in Broechem voor Broe-

derlijk Delen, Welzijnszorg, mensen in nood dichtbij en veraf. Met die werking wilde hij ook een antwoord 

bieden aan personen die kwamen hulp vragen aan de deur van de pastorie.  

 

Deze werking is momenteel uitgegroeid tot een interparochiale vrijwilligerswerking rond kansarmoede. We 

willen die 20 jaren in de kijker stellen.  

 

Dat zal gebeuren op de Zomerse barbecue van 24 augustus te Broechem (waar extra activiteiten zullen 

plaatsvinden) en in een officiële zitting met tentoonstelling op vrijdagavond 13 september in het CC Den 

Boomgaard te Broechem.  

 

Personen die een creatieve bijdrage over kansarmoede willen leveren op de tentoonstelling of liefhebbers 

die enthousiaste en stijlvolle muziek willen brengen op een Free Podium op 24 augustus of op de officiële 

zitting mogen zich vanaf vandaag aanmelden: wereld-delen@scarlet.be. 

mailto:wereld-delen@scarlet.be


      

 

 

 

     

    

 
  

      

      

Hervorming Rechtsbijstand 

 

Ondanks hevig protest van meer dan 30 organisaties heeft minister van Justitie Turtelboom haar hervor-

ming van de pro deo rechtsbijstand doorgedrukt. De hervorming is eigenlijk een botte besparing op kap 

van de allerzwaksten. Het Netwerk tegen Armoede betreurt dan ook zeer dat de minister de piste kiest van 

een klassejustitie. Concreet zal een pro deo advocaat niet langer gratis zijn. Een advocaat aanstellen kost 

10 euro, een procedure 20 tot 30 euro en voor een beroepsprocedure moet de financieel kwetsbare rechts-

zoekende nog eens in zijn buidel tasten. Mensen die hun rechten willen vrijwaren en daarvoor niet de mid-

delen hebben, krijgen zo het deksel op de neus. Nochtans hadden wij samen met andere organisaties ge-

pleit voor een hervorming die ook de kwaliteit van de rechtsbijstand zou verhogen. Nu krijgen we net het 

omgekeerde verhaal. 

 

Bericht Netwerk tegen Armoede—03/05/2013.     

MUCO Steunfonds Xavier Verhaegen 

 
Vijftien jaar geleden ongeveer deed wijlen pastoor Xavier Verhaegen een oproep tot 

steun aan een kansarme jongen met mucoviscidose. Tot op vandaag steunt een aantal 

gulle gevers dit uitstekend doel. Bij het overlijden van pater Werner (Verhaegen) bleven 

de bedragen in een steunfonds Xavier Verhaegen ter beschikking van de opgroeiende 

jongen en van enkele andere kansarme kinderen. 

 

De vzw Recht en Welzijn, waarvan pater Werner een medestichter was, zocht vorig jaar 

contact met de Belgische vereniging voor mucoviscidose. Zij was aangenaam verrast 

vast te stellen dat de jongen, die door schoolwisselingen en adreswijziging een tijdje 

onbereikbaar was, op zijn nieuwe leefplek gevolgd en gesteund werd door deze vereni-

ging. Bijgevolg werd het opgespaarde bedrag van het steunfonds overgemaakt aan deze muco-vereniging. 

Recht en Welzijn deed immers de belofte om de taak die het steunfonds op zich had genomen blijvend ver-

der te zetten.  

 

Momenteel is de naam van het rekeningnummer 751-0036448-16 gewijzigd in Muco Steunfonds Xavier 

Verhaegen en eigendom van de Belgische vereniging voor mucoviscidose. Wie op deze rekening per jaar 40 

euro of meer stort krijgt een attest dat bij de belastingaangifte korting oplevert. 

 

Wij willen dan ook voorstellen aan iedereen om opnieuw zo’n bijdrage te doen, bij voorkeur door een per-

manente betalingsopdracht te geven aan de bank per maand of per kwartaal. U mag er zeker van zijn dat 

uw bijdrage correct zal worden aangewend door deze mucovereniging. 

 

Tot slot danken wij alle gulle gevers die het vanaf het eerste uur hebben volgehouden en ook iedereen die 

vandaag besluit om dit goede doel vanaf nu te steunen. 

 

Chris Nollet 

 

Website Wereld-Delen… ook voor eigen vrijwilligers 

 

Misschien ten overvloede maar toch wensen wij onze vrijwilligers eraan te herinneren dat zij alle nuttige 

informatie steeds kunnen terugvinden op onze site www.wereld-delen.be. In de rubriek Info/Actua kunnen 

folders over de verschillende werkdomeinen, de onthaalbrochure, de kostennota, enz. gedownload worden.  

 

Anticlimax van de Rommelmarkt 

Dieven hebben op de laatste rommelmarkt van Wereld-Delen op zaterdag 6 april bijna de volledige op-
brengst van de verkoop van juwelen gejat op klaarlichte dag door het afleiden van de verkoopsters. Het 

ging om kleine bedragen want kostbare juwelen bezit Wereld-Delen niet, maar de verantwoordelijke van 

de stand was er zeer door aangeslagen. Van zaterdag op zondag zijn (vermoedelijk dezelfde) dieven via 

een ander deel van de hangar het magazijn binnengedrongen en hebben naast een aantal juweeltjes ook 

persoonlijk wisselgeld van één van de vrijwilligers meegenomen. De instructie werd gegeven dat niemand 

nog persoonlijke spullen in het magazijn mag achterlaten. De politie doet controleritten op het domein. 

 



      

 

 

 

     

    

 
  

      

      

Individuele taalondersteuning 

Onze taalwerking ontvangt zowel aanvragen als aanbod voor individuele taalbegeleiding. In het verleden 
was dit een bijkomende activiteit voor onze werking. Nieuwe vrijwilligers willen soms korttijdig of gedurende 

een langere tijd taalondersteuning aanbieden aan individuele personen of voor gezinnen. En er komen via 

scholen en organisaties soms vragen voor een aparte taalvrijwilliger om één of enkele personen te onder-

steunen. Wij willen in de mate van het mogelijke deze vragen ondersteunen. 

Deze aanpak vraagt veel meer vrijwilligers en anderzijds vraagt deze aanpak andere zaken van vrijwilligers. 

Meestal zijn dergelijke begeleidingen korter van duur maar ze kunnen ook intensiever zijn. Ook is het erg 

belangrijk dat vrijwilligers zeer duidelijke afspraken opvolgen om tot succes te komen.  

Vrijwilligers die interesse hebben voor deze werkformule kunnen zich aanbieden via “taal.wd@gmail.com”. 

Zij worden na een kennismakingsgesprek in een vrijwilligersreserve opgenomen en worden verwittigd wan-

neer er een passende opdracht voor hen werd ontvangen. 

Samen verantwoordelijk 

   
Er is iets “raars” aan onze vrijwilligerswerking. In heel veel groepen en clubs 

van vrijwilligers worden mensen betaald voor hun professionele bijdrage: trai-

ners en zelfs spelers in sportclubs, lesgevers in hondenscholen... Traditionele 

verenigingen hebben overkoepelende begeleiders, regionale culturele werkers... 

Andere organisaties zeggen dat zij “werken met” vrijwilligers, die aanvullend 

bezig zijn.  

 

In onze vereniging is dat niet het geval: we hebben ons wel aangesloten bij be-

paalde koepels als bewuste strategie, maar we maken van hen geen deel 

uit.  Wij “zijn” vrijwilligers, hebben een autonome structuur, en ook al hebben 

wij een kerkelijke signatuur, zijn we zelfsturend.  

 

Begin dit jaar gaf ons bestuur richting aan een nieuwe interne structuur, waarbij 

het bestaande overleg in meer of mindere mate hervormd werd. We kennen nu 

een stuurgroep voor de Taalwerking, Magazijn, WD Internationaal, De Container 

en een feestcomité. Verder wordt gewerkt aan een permanentie in Lier die door 

het verenigen van Het Net en De Nieuwe Wereld tot een begeleidingskern kan 

leiden. Afgevaardigden van al deze stuurgroepen zullen elkaar vinden in een adviesgroep van vrijwilligers, 

de “oude” werkgroep Wereld-Delen of “Kern”. 

 

Bedoeling is dat zoveel mogelijk verschillende mensen verspreid worden over deze groepen met meer ver-

antwoordelijkheden voor de eigen deelwerking. Telkens zullen andere mensen de leiding nemen -  zoveel 

mogelijk toch. De algemene coördinator werkt ondersteunend en de stuurgroepen rapporteren ook recht-

streeks aan het bestuur. De groter wordende werking kan zo meer en sneller inspelen op dagdagelijkse aan-

gelegenheden doordat de stuurgroepen meer beslissingen nemen.  

 

De start is gegeven. Het inlopen zal nog even duren, maar ook dit zal allicht een verandering zijn die zijn 

vruchten zal afwerpen. 

 

Taalwerking in de Spectrumschool van Deurne 

 

Onze vrijwilliger Frank begeleidt twee groepen jongeren om een zo vlekke-

loos mogelijke jurypresentatie (gesproken en geschreven) Nederlands voor 

te bereiden. Deze presentatie is een onderdeel van de geïntegreerde proef 

die zij voor een jury dienen af te leggen bij het einde van hun schooloplei-

ding. Zij zien hun GIP-presentatie nu helemaal zitten! 

 

 



  

 

     
 

 

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. 

 

 

 
 

Actief en op stap? 

 

Leden van onze ontmoetingsgroep De Container 

krijgen de kans deel te nemen aan een hele reeks 

activiteiten. Op 1 mei zijn ze naar Bokrijk ge-

weest. Er gaan ook al tickets de deur uit voor an-

dere activiteiten zoals TW Classics en een optre-

den van Rob De Nijs… 

 

We zijn hier blij mee. We hopen dat anderen nu 

ook het eerste “ijs” overwinnen en gebruik zullen 

maken van dit goedkope, ontspannende en leer-

zame aanbod. 

 

Meer info vind je door te mailen naar: 

wd.de.kers@gmail.com (zonder spaties). 

 

 

De orde van de Tempeliers, Com-

manderij van Godfried Van Bouil-

lon, te Lier staat voor respect, 

eer, broederschap en zijn naas-

te/medemens te helpen waar mo-

gelijk. Zo schonk zij eind april een 

bedrag van 500 euro aan het werk 

dat in ons Magazijn gebeurt ten 

bate van de armsten in onze om-

geving.  

 
Het bedrag zullen we besteden aan 

de dagelijkse kosten van verbruik, 

verwarming en onthaal in de con-

tainer van ons magazijn. Hier vin-

den de vrijwilligers warmte in de 

winter en koelte in de hitte van de zomer. We zijn 

de orde dankbaar voor hun gewaardeerde geste. 

 

Broederlijk Delen 

 

Dit jaar konden onze activiteiten voor de campagne 

van Broederlijk Delen normaal doorgaan. Alhoewel, 

“normaal” slaat hier enkel op het feit dat alle activi-

teiten echt konden doorgaan: vorig jaar dienden we 

het solidariteitsmaal af te gelasten. Want echt 

“normaal” was het solidariteitsmaal niet echt: het 

sneeuwweer had zelfs een aantal vaste gasten thuis 

gehouden. Hetzelfde weer speelde parten bij de huis 

aan huiscollecte waar een aantal vrijwilligers op het 

laatste ogenblik afhaakten. Gelukkig sprongen an-

deren in de bres. Hoe zit het dan met het resultaat? 

Niet slecht gezien de omstandigheden. 

 

De opbrengst van de spaarbusjes van kinderen in 

Broechemse scholen bedraagt 568,73 euro. Schitte-

rend resultaat!  

De opbrengst van de solidariteitszondag bedraagt 

uiteindelijk toch ook nog 676,62 euro. Een volledig 

normaal gedrag gezien het aantal aanwezigen! En 

de huis aan huiscollecte bedraagt 1619,96 euro.  

 

Alle bedragen werden doorgestort aan Broederlijk 

Delen, verminderd met een bedrag dat we vorig jaar 

ietwat voorbarig hadden doorgestort: dat was een 

voorschot dus. Hoe dan ook, een totaalopbrengst 

van 2865,31 euro is een uitstekend resultaat.  

 

Dat verdient een stevig proficiat aan alle vrijwilligers 

die met dit bedrag levenskansen bieden aan anonie-

me mensen in landen vaak ver weg, waar Broeder-

lijk Delen hoop doet groeien op een nieuwe toe-

komst. 

 

Voor volgend jaar hoopt Wereld-Delen op enkele 

nieuwe vrijwilligers voor de huis aan huiscollecte en 

ook als extra steun voor de solidaire maaltijd. Anne-

Marie Buytaert en Johan Vanhoutte ontvangen hen 

met open armen. Want WD Internationaal gaat hier-

mee door! 

  


