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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 

 

Twintig kaarsjes voor Wereld-Delen 

 
Wereld-Delen mag fier zijn op 20 vruchtbare jaren! Dat was duidelijk de toon die 

vrijdag 13 september te horen was op de viering van 20 jaar Wereld-Delen. Liefst 

90 personen kwamen meevieren in CC Den Boomgaard in Broechem. De toespraken 

deden deugd, de sfeer was hartelijk, muziek en zang hebben iedereen heel aange-

naam verrast. De receptie en de tentoonstelling mochten er zijn.  

 

Er klonken woorden van lof vanwege de OCMW’s van Ranst en Borsbeek, vanwege 

Prisma vzw Mechelen, Welzijnsschakels Antwerpen, het bisdom en het diocesaan 

bestuur van Antwerpen. Fedasil, het parochieteam Ranst, afgevaardigden van de 

gemeente Ranst en het OCMW Schilde kwamen ons persoonlijk een hart onder de 

riem steken. Heel wat mensen en diensten hebben zich verontschuldigd, maar 

stuurden ons hun hartelijke gelukwensen: het Stadsbestuur, de welzijnsdiensten en 

het OCMW van Lier, de parochie Oelegem, Ons Gedacht en Samenlevingsopbouw 

van Lier.  

Velen feliciteerden de vrijwilligers met de aangename avond, de sprekende tentoon-

stelling over armoede en 20 jaar Wereld-Delen, maar vooral met hun volgehouden 

inzet. Wereld-Delen, zo zeiden meerdere sprekers, wordt als kansarmoedeorganisa-

tie al te vaak ondergewaardeerd. Een werking als welzijnsschakel is geen ‘hot item’ 

in deze tijd. Het gevolg is dan ook dat velen niet eens weten dat zo’n grote vereni-

ging vanuit Ranst actief is in een zeer uitgebreide regio. Veel sprekers braken dan 

ook een lans voor samenwerking. “Niet samenwerken met een dergelijke vereniging 

als Wereld-Delen, zou een regelrechte dwaasheid zijn”, stelde Raf Janssen van vzw 

Welzijnsschakels het.  

 

Het zijn zaken die wij als bestuur en vrijwilligers niet zo uitdrukkelijk hadden ver-

wacht. Het stemt ons dan ook heel hoopvol voor de toekomst. Diezelfde avond 

vroegen verschillende sprekers om samen te werken. Er kwamen ook daadwerkelij-

ke vragen en suggesties. Daarmee gaan we verder op stap. 

 

Ik denk dat we nu niet euforisch moeten worden, want één zwaluw maakt de lente 

niet. Maar ons verjaardagsfeest is wel een stapje vooruit geweest. En dat geeft 

moed!  

 

Chris Nollet       

 

20 jaar hebben we 
ons ingezet... 

We gaan resoluut 
voor de volgende...  

 

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 

 



      

 

 

 

     

    

 
  

      

      

Startpakket voor taalcoaches en meer... 
  

Sinds de lente is in onze taalwerking een stuurgroep actief die stevig aan ’t werk is geslagen. Bij alle vrijwil-

ligers en opdrachtgevers werd een jaarevaluatie gehouden en bevindingen werden samengebracht. 

Rond een aantal onderwerpen vroeg de stuurgroep de mening van de taalwerkers in een online vragenlijst. 

Met de resultaten wordt nu rekening gehouden op verschillende gebieden. Zo werden de vormingssessies be-

wust gepland en komt er een sterkere ondersteuning van startende taalcoaches. 

Tegen begin oktober hoopt de stuurgroep klaar te zijn met een startpakket voor nieuwe taalcoaches. Niet al-

leen zal dat zeer concrete tips geven over hoe men van start kan gaan maar zal het gevolgde taalbeleid ook 

op een eenvoudige wijze duidelijk gemaakt worden. In het startpakket zit tevens een vorming rond taalleren 

en een bezoek met toelichting aan de materialenbank DocAtlas in Antwerpen. 

Ook werd op 3 februari een verruimd vormingsmoment gepland waarop niet enkel alle taalvrijwilligers maar 

ook de directies en zorgcoördinatoren en CLB-begeleiders uitgenodigd worden. 

Proficiat voor zoveel werkijver!   

 

 

Samen inburgeren: 2de periode 

In het kader Managers van diversiteit verbond ons gezamenlijk project (stad Lier, Vormingplus, Prisma en 

Recht & Welzijn) zich ertoe om in drie jaar tijd 30 inburgeraars en 30 coaches samen te brengen voor een 

integratieproject. Na een eerdere kennismakingsdag en interviews, gingen op 15 juni opnieuw 21 koppels 

van start in een tweede werkperiode. De eerste periode was ook al goed voor 11 geslaagde duo’s. Het aantal 

duo’s werd dus nu al voorbijgestreefd. Nog één jaar wacht na het huidige. Veel aangename contacten, veel 

wederzijdse nieuwsgierigheid gewenst aan alle duo’s! 

Uitstap naar Planckendael op 15 juni  

 
Het was weer de moeite! Ook dit jaar zijn we naar aanleiding van de Internationale Dag van de Vluchteling er 

weer eens op uitgetrokken. Onze bestemming: Planckendael.  

 

Onze groep bestond uit 23 deelnemers waaronder 12 kinderen. We zijn in Lier jammer genoeg vertrokken 

met regen, maar later op de dag waren de weergoden ons gunstiger gezind. Bij aankomst in Mechelen was 

de zon van de partij en het is voor de rest van de dag prachtig weer gebleven.  

Na de busrit is het avontuur begonnen met een boottocht vanuit Mechelen naar Planckendael. 

Niet alleen konden we genieten van de vele dieren zoals de olifanten, tijgers, apen, giraffen, neushoorns, 

enz. maar bovenop is het ook een prachtig park om in te wandelen, te picknicken en te genieten van de 

mooie speeltuinen, wat we dan ook volop gedaan hebben. 

 

Zij die graag de handen uit de mouwen steken kunnen hun hartje ophalen bij de interactieve spelen. Ieder-

een wordt dan ook uitgenodigd om deel te ne-

men aan deze animaties. Zo hebben bijvoorbeeld 

de jongsten onder ons op een parcours hun loop-

snelheid kunnen meten en vergelijken met de 

snelheid van een schildpad en een jachtluipaard.  

 

Niet alleen de kinderen maar ook de volwassenen 

hebben met volle teugen genoten van deze uit-

stap. Na afloop zijn we moe maar voldaan terug 

met de boot huiswaarts gevaren. We kijken al-

vast uit naar volgend jaar!     

Zet 17 oktober in jouw agenda. 

Werelddag van verzet tegen extreme armoede! 

 

Samen met het OCMW Ranst zet Wereld-Delen een gespreksavond over armoede in Ranst op in het CC 

Den Boomgaard  te Broechem. Uitnodigingen worden in de loop van deze dagen verspreid. 

Om 20 uur start het gebeuren in de polyvalente zaal. Tal van organisaties, verenigingen, scholen, parochies, 

diensten uit Ranst worden uitgenodigd. De vrijwilligers van Wereld-Delen zullen hier niet ontbreken. Kom jij 

ook? 

 



      

 

 

 

     

    

 
  

      

      

Zeer geslaagde Barbecue 

Meer dan 250 deelnemers waren er op de Zomerse barbecue van Wereld-Delen. Het was dan ook een hele 

klus voor de vrijwilligers om alles in goede banen te leiden. De weergoden zorgden enkele keren voor een 

kletsnatte binnenplaats, maar de deelnemers konden veilig en droog genieten.  

Het opgestelde podium werd als extra eetlocatie gebruikt. De volksspelen konden door de nattigheid niet 
doorgaan, maar het springkasteel had niettemin succes. In de late uurtjes amuseerde een illusionist de kin-

deren, en toonde een studente acrobatie evenwichtkunstjes. Een jongetje verraste de aanwezigen met een 

kort privé zangoptreden. Het “Japanse vrouwenkoor van Leuven” deed een schitterend optreden en de jonge 

muziekgroep “State-of-Art” liet zien hoe goed haar muzikanten al zijn.  

Tenslotte bracht Sayaka Horie, een internationale professionele pianiste, voor de late bezoekers een gezellig 

“kameroptreden” op keyboard.  

Het was een zeer aangename inzet van de viering van 20 jaar Wereld-Delen. 

Ontmoeten maakt sterk 

 

In februari kwam de stuurgroep De Container voor de eerste maal samen. Na een hele tijd voorzichtig aftas-

ten en voorbereiden werd nu duidelijk gezegd dat we een groep mensen zouden samen brengen die weten 

wat kansarmoede is en die elkaar hierbij kunnen ondersteunen. En zo kwamen we enkele maanden later al 

tot een leuke vriendengroep van mensen in armoede en sympathisanten, mensen die ooit armoede hebben 

gekend en mensen met een laag inkomen die de steun van een groep graag gebruiken. 

 

Samen maakten we al meerdere uitstappen, we praatten, we maakten kennis met aquarel schilderen 

(jawel), we zetten ons in voor het goede doel. 

 

Iedereen uit Ranst die de groep wil verruimen is welkom. Momenteel komen we elke maand één keer samen 

te Broechem, maar daarnaast komen we elkaar ook steeds meer tegen buiten de officiële bijeenkomsten. Je 

ziet we proberen elkaar echt tot steun te zijn!      

Onze eerste uitstap: naar 
Bokrijk! 

Zelfs de afwas doen is 
leuk! 

Een babbeltje slaan we 
niet af... 

Een spel voor groot en 
klein: meer moet het niet 

zijn! 

5 en 6 oktober (10-16 uur): Deuren open in ‘t Magazijn: rommelmarkt, overstockverkoop 



 

 

 

Wilt u ons een verjaardagskadootje  

geven? 

 

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. 

 

 

Gezocht: vrijwilligers allerhande 

 

 Sterke mannen en vrouwen voor 
sjouwwerk in het Magazijn 

 Taalcoaches voor minderjarigen uit 
de regio Herentals—Hoogstraten 

 Taalcoaches voor volwassenen in Lier 

en Broechem 
 Regiobegeleider voor de taalwerking 

regio Oost 
 Begeleiders voor nieuwkomers te 

Lier 
 Denkers, doeners en mensen met 

visie om de algemene vergadering te 
versterken 

 

 
Goed nieuws 

  
Een jaar geleden stond in het tijdschrift “Relevant” een 

kort verhaal over twee mannen die hun parochie verlie-

ten om in Brussel een wijkhuis op te richten voor vierde-

wereld mensen. Ze kregen het verwijt te horen dat ze 

meer bezig waren met die mensen dan met de parochie 

en de liturgie. Dat kwam zwaar aan en vervolgens lezen 

we: “Het was toen een tijd stil geweest. Dan had Bert de 

Bijbel genomen en zonder die te openen gezegd: ’Aan 

gevangen vrijlating aankondigen, blinden de ogen ope-

nen, verdrukten in vrijheid laten gaan, eenzamen bezoe-

ken, vreemden verwelkomen, armen nieuwe hoop ge-

ven… Dat is toch ’t programma van Jezus. Ik heb niet het 

gevoel dat wij daar in de parochie geweldig mee bezig 

zijn. Zou het niet kunnen zijn dat jullie blik vertroebeld 

is?” Vijf jaar later gaat diezelfde Bert weg uit dat wijkhuis 

in een sfeer van feest en verdriet. Want hij had de men-

sen begrepen. Zij wisten wel wat die gevleugelde woor-

den aan den lijve betekenden. Maar nu kwam er een 

nieuwe opdracht voor hem.   

 

Ook vrijwilligers hebben soms het gevoel dat hun werk 

niet bekend is of dat sommigen het maar niets vinden 

wat zij doen. Op de feestelijke zitting van ons jubileum 

waren er opvallende afwezigen, maar sommige aanwezi-

gen waren zo lovend dat we wat euforisch dreigden te 

worden. Uiteindelijk doen wij dit werk niet om bekend te 

zijn, wel om hen die minder kansen kregen, te helpen. 

En dat liefst samen met hen. Hen een beetje geluk ge-

ven. Al is het maar voor even. Dat is goed nieuws voor 

hen. Puur evangelie.  Chris Nollet    

Vraag het eens aan je man???  

Maar het mag ook een vrouw zijn!!! 

  

Wat zit daar achter? Vanuit het cliché dat mannen 

behoren tot het sterke geslacht willen wij die man-

nen oproepen om vrijwilliger te worden in ons Ma-

gazijn. We bedoelen dit echter niet seksistisch: im-

mers zowel sterke dames als heren komen zeer van 

pas in onze meubelloods. In die loods wordt heel 

veel gesjouwd waardoor onze huidige ploeg letter-

lijk versterking nodig heeft! 

 

Vraag het daarom eens aan al wie niet bang is van 

een stevige fysieke inspanning en zijn/haar conditie 

op regelmatige basis één of meerdere (halve) da-

gen per week op peil wil houden. Vind je zo iemand, 

laat hem of haar dan stante pede contact opnemen 

met de algemeen coördinator… Hij zal hen de nodi-

ge uitleg geven en op weg zetten. Zeker doen!     


