Via een nieuwsbrief Schakelen,
digitale Berichten en een brochure
“De kers op de taart” kunnen vrijwilligers
de activiteiten van de werking volgen.
De inspraak loopt via contactpersonen en
coördinatoren. De jaarvergadering voor
vrijwilligers is de jaarlijkse ontmoeting
van alle vrijwilligers uit alle werkingen.
Alle geïnteresseerden en diensten
kunnen zich abonneren op Schakelen
via ons secretariaat.

Gids voor vrijwilligers

Meer info?
Alle info over het vrijwilligerswerk, over verzekeringen,
praktische formaliteiten, vergoedingen kan je verkrijgen op
ons secretariaat.
Een huishoudelijk reglement waarin de werking veel uitdrukkelijker staat uitgeschreven kan je altijd vragen.
Ook de contactgegevens van verantwoordelijken binnen de
vzw worden je graag bezorgd.

Wereld-Delen
Vrijwilligerswerking
Recht en Welzijn vzw
Zetel: Nierlenderstraat 16 2520 Ranst Broechem wereld-delen@scarlet.be
Secretariaat: Kapelstraat 19 Ranst Broechem administratie.wd@gmail.com
Website: www.wereld-delen.be ON 459 814 147 Tel. 03/4857352
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Wereld-Delen
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3 Taalwerking

Deze brochure heet
alle vrijwilligers van harte welkom
in de werking Wereld-Delen.

Tal van vrijwilligers besteden
een paar uren tot enkele dagen per week taalonderricht
NT2 in allerlei vormen: van
taalconversatie tot echte doorgedreven lessen. Deze taalwerking richt zich van kleuters tot
volwassenen.
Afspraken verschillen van locatie tot locatie, van vrijwilliger
toe vrijwilliger. Vrijwilligers
wordt een permanente vorming en uitwisseling aangeboden. Zij worden begeleid bij hun taak ter plaatse.

Zij bevat basisinfo
over heel onze werking.

4 Internationale werking
Trouw aan haar oprichtingsdoelen is onze werking actief rond Broederlijk
delen en Welzijnszorg in Broechem. Wereld-Delen ondersteunt internationale ontwikkelingsprojecten voornamelijk via sensibilisering en educatie.
Uit haar werking ontstonden enkele autonome werkgroepen die verder
ondersteund worden.

5 Ontmoetingsgroep
Als welzijnsschakel trachten we met velen rond armoede beweging te maken. Daarom komen ook mensen met een laaginkomen samen met anderen
bijeen in een ontmoetingsgroep. We organiseren uitstapmogelijkheden,
houden af en toe leuke activiteiten en organiseren tevens inhoudelijke samenkomsten.
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Het startpunt

1 Begeleidingswerk
Begeleidingswerk kan door verschillende vrijwilligers worden gedaan.
Persoonlijke vragen van cliënten worden verwezen naar de permanentieuren of op afspraak. Huisbezoeken komen ook voor.
Dossiervorming, contacten met diensten om iemands situatie te bevorderen, afspraken rond pedagogische, financiële en familiale aangelegenheden
… vallen onder deze tak. Soms gaan we in op individuele vragen, treffen we
via ons magazijn maatregelen rond deurwaarders, we zorgen voor onthaal
van nieuwkomers, ondersteunen integratiewegen, enz…
In professionele projecten hebben vrijwilligers ook vaak hun rol te spelen.
Personen die een tijdlang door onze werking begeleid worden en die sukkelen met ernstige financiële problemen rond voeding, medische zorgen, onderwijs, huur en rechtsverdediging kunnen korttijdig steun genieten onder
bepaalde voorwaarden. Als zij tegelijk vrijwilliger zijn dan staat deze steun
los van hun vrijwilligerswerk.

2 Materiële hulp
Naast specifieke individuele steun binnen het begeleidingswerk bieden we
materiële ondersteuning aan binnen ons Magazijn. Vrijwilligers zijn er actief
en maken de projecten De Loods
(gratis noodhulp)
en Sociale Winkel
(tegen rommelmarkttarief) mogelijk.
In ons magazijn zijn
heel veel vrijwillige
handen welkom!
Een paar maal per
jaar organiseert het
Magazijn ook een
rommelmarkt.
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Wereld-Delen startte op 3 september 1993 als antwoord op een vraag van Mon
Vleugels, tot in juni 1992 pastoor te Broechem. Hij vroeg zijn parochieteam een
werkgroep “Mensenzorg” op te richten rond “Broederlijk Delen, Welzijnszorg,
noden van mensen van hier en veraf”. Voordien stichtte hij een Vincentiusfonds
met gelden voor mensen in nood.
Meerdere oprichtingspogingen mislukten. Toen Chris Nollet in 1993 diaken gewijd werd, vroeg hij enkele personen om de gelden die hij daarbij ontving als
steun voor de bevolking van Slovenië (ex-Joegoslavië) te beheren. Rond dit eerste project kwam de werking Wereld-Delen tot stand.
Zelf ging Chris Nollet actief in op noden van hulpvragers, die zich aanboden op
zijn spreekuur. Met zijn achtergrond van maatschappelijk werker zocht hij naar
reële oplossingen. Zo ontstonden een rouwwerkgroep, een dienst voor kortopvang aan huis, een bedeling van goederen en voedsel aan mensen in nood.
Pastoor Xavier Verhaegen deed iets gelijkaardigs in Pulderbos, gericht op
woonwagenbewoners en juridische ondersteuning. Op zijn voorstel kwamen
beide werkingen samen in een vzw. Na zijn overlijden verhuisde de zetel naar
Broechem. De vzw gaf de werking meer armslag: er werd actiever aan dossiervorming gedaan, en gezocht naar meer effectieve hulpvormen voor kansarme
personen. Uit het begeleidingswerk ontstonden de materiële hulpverlening, de
taalwerking en groeide de solidariteitswerking lokaal en internationaal tot op
vandaag.
De vzw Recht en Welzijn steunt op de christelijke traditie. Zij tracht haar doelstellingen te bereiken door een joviale samenwerking van vrijwilligers zonder
onderscheid, die zich solidair scharen achter de ondersteuning van kansarmen.
Elke vrijwilliger eerbiedigt de filosofische, politieke en religieuze overtuiging van
andere medewerkers, hulpvragers en alle andere personen waarmee hij in het
kader van zijn opdracht in contact komt.
Het vrijwilligerswerk wil de hulpvrager kansen bieden om het eigen leven in
handen te nemen. Als hulpverlening moet geboden worden omdat betrokkenen
niet kunnen genieten van officiële steun en als de menswaardigheid in ’t gedrang komt, dan zullen wij deze hulp trachten te bieden “onder protest”. In dat
geval zal de organisatie pogen rechten te openen voor de hulpvragers. Op die
manier nemen wij onze maatschappelijke verantwoordelijkheid zoals het christelijke uitgangspunt dat voorziet.
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Vrijwilliger zijn

Praktisch

Wereld-Delen is een vrijwilligerswerking. Tal van personen hebben één doel:
samen sterk tegen kansarmoede. Mensen in armoede en mensen zonder armoede slaan de handen in elkaar en maken daar werk van. Als de vzw betaalde
beroepskrachten aanwerft, dan krijgen ook deze specifieke opdrachten in het
geheel.

Langs vele wegen gaat WereldDelen op zoek naar vrijwilligers
voor haar vele taken. In de variëteit
van jobs komen vele talenten van
pas.

We werken volgens goede afspraken en houden elkaar goed op de hoogte. We
kunnen bij elkaar en zeker bij de coördinatoren of contactpersonen terecht
voor vragen en ondersteuning.

Bij intake ontvangen de vrijwilligers
basisinformatie en wanneer zij zich
engageren ondertekenen zij een
vrijwilligerscontact, de zogenaamde “organisatienota”. Dat is niet van toepassing voor occasionele vrijwilligers, die een beperkt aantal dagen beschikbaar
zijn voor de werking, meestal voor specifieke activiteiten, waar zij een extra
hulp betekenen. Voor hen volstaat hun vermelding op medewerkerslijsten.

Maar we vertonen voor elkaar ook interesse als steun. We bemoedigen anderen als het vrijwilligerswerk al eens botst op een harder kantje. Daarom doet
het deugd om elkaar ook spontaan terug te zien op de jaarvergadering voor
vrijwilligers, de barbecue… Door samen te werken en bij elkaar te komen hebben al heel wat collega vrijwilligers in dit werk veel vreugde en levensvoldoening gevonden.

Sommige vrijwilligers vertegenwoordigen hun collega’s in vergaderingen of
nemen spontaan de leiding bij de activiteiten. Naast de verantwoordelijkheden wordt veel belang gehecht aan
overleg en samenspraak. Daarvoor komen vrijwilligers ook samen op overlegmomenten of vormingssessies. Het is
dan ook warm aanbevolen om hierop
regelmatig aanwezig te zijn.

De dienstregeling wordt ofwel onmiddellijk bij de start besproken, of wanneer
de concrete taak meer invulling krijgt. Het is de bedoeling dat de mogelijkheden
van vrijwilligers en de noden van het werk elkaar vinden in een goede afspraak.
In functie van verzekering, vrijwilligersbeleid en duidelijkheid voor overheidsinstanties worden de gegevens van de vrijwilligers op een fiche genoteerd en digitaal bewaard.
Als vrijwilliger zorg je zelf dat je in orde bent met de sociale wetgeving. Personen die genieten van een tegemoetkoming bij ziekte, werkloosheid of brugpensioen dienen dit bij de bevoegde instanties te melden. Zij kunnen een bewijs
met de nodige informatie over hun vrijwilligerstaak aanvragen via ons secretariaat.

Aarzel niet om coördinatoren of contactpersonen aan te spreken met voorstellen of bemerkingen. Zo ontstaat
inspraak en uitwisseling van ideeën.

Vrijwilligers die dat wensen kunnen een vergoeding vragen voor hun reële kosten. Daartoe bestaan er kostenformulieren die men via coördinatoren of het
secretariaat kan indienen binnen de 6 maanden. Taalwerkers kunnen kiezen de
nota per trimester, semester of jaarlijks in te dienen: na afloop van hun opdracht of schooljaar verwachten wij hun formulieren binnen de 10 dagen.

Wereld-Delen hoopt dat iedere vrijwilliger zich in de grote groep thuis kan
voelen.

Wie een ongeval heeft tijdens het vrijwilligerswerk brengt zo snel mogelijk de
coördinator op de hoogte.
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