
   

 
 

  

 

 

 

   

   

   

Editie 2014 - 2 

Veertiende 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 be-

stemd voor sympathisan-

ten, leden van De Contai-

ner en vrijwilligers van 
Wereld-Delen 

 

 

Verantwoordelijke uitge-

ver: Chris Nollet 

 Genoeg om uit armoede weg te raken 

 

15 procent van de Belgische gezinnen leeft onder de armoede-

grens: 1.000 euro per maand voor een alleenstaande en 2.101 
euro voor een gezin met twee kinderen. Dat is de Europese inko-

mensgrens. Maar… wat doe je als je mét dat inkomen ook schul-
den moet betalen of veel te hoge doktersonkosten hebt? Wat doe 
je als je kinderopvang moet betalen en de verwarmingsrekening 

torenhoog is omdat je enkel een kleine maar energieverslindende 

woning kan huren? 

Een minimuminkomen zou voldoende moeten zijn om uit de ar-
moede weg te komen en niet juist genoeg (of minder) om te 

overleven. Het leefloon, veel uitkeringen voor mensen met een 
beperking en zelfs de werkloosheidsvergoedingen voor langdurig 
werklozen liggen ver onder de armoedegrens. Daarbij mag je niet 

vergeten dat een aantal personen, die zich in een of ander fragiel 
statuut bevinden en in armoede leven, niet eens recht op een 

leefloon heeft. Dank aan sommige OCMW’s die begrip hebben 

voor deze mensen en hen toch enigszins tegemoet komen. 

In plaats van mensen in armoede te schande te maken door voor-
beelden te gebruiken over enkele mensen die het sociale net dui-
delijk misbruiken, zouden verantwoordelijken er beter aan doen 

om de gelden van uitkeringen allerhande op te trekken tot boven 
de armoedegrens. Ook al zitten we in een besparingsklimaat, de 

menswaardigheid vraagt dat ook hier inspanningen voor moeten 
gebeuren. Ook heel wat maatschappelijk werkers van OCMW’s 

zeggen dit hardop. Wat zegt onze sociale ethiek hierover? 

Het Netwerk tegen Armoede riep politici op om kleur te bekennen 
en om de laagste uitkeringen tot boven de armoedegrens te bren-

gen. Politici die dit menen zouden dit moeten opnemen in hun re-
geerakkoord en meerjarenbegroting. Een echt middel tegen ar-

moede zou dat zijn! (Chris Nollet) 

Conversatietafel 

 

Vanuit de ontmoetingsgroep De 

Container ging enige tijd geleden 

een conversatietafel van start. 

Bij zo’n samenkomst kiest men 

een gespreksthema waar rond 

alle deelnemers samen van ge-

dachte wisselen. Uiteraard kan 

afgeweken worden van het voor-

gestelde thema als het gesprek 

naar een ander actueel onderwerp 

toe leidt. 

Anderstaligen krijgen via zo’n con-

versatietafel de mogelijkheid om 

Nederlands in praktijk te oefenen. 

 
 

Ontmoeten 

 

Uiteraard is ontmoeten de voor-

naamste bestaansreden van de 

werking De Container. Ook al is 

het bedoeld als ontmoetingsplaats 

voor mensen in armoede of in een 

moeilijke leefsituaties, geloof het 

vrij, het is even deugddoend voor 

mensen met een sterke leefwe-

reld.  

 

Elk begin van de maand komen 

wij samen, ontspannend en geva-

rieerd aan activiteiten. Ook zin? 

En we komen soms ook samen in 

een creagroep. 

 

Samen staan we sterk, niet?! 

 
Algemene  

coördinatie 
 
 

Contacteer: 
Chris Nollet 

wereld-
delen@scarlet.be  

 
Tel. 03 485 73 52 

 
Taalwerking 

 
 

Regionale  
contactpersonen 

en: 

 
taal.wd@gmail.com 

 
Tel. 03 485 73 52 

 
De Container 
Ontmoetingsgroep 

 

Contactpersonen: 
 

Broechem, Emblem: 
0493 547988 

 

Ranst:: 0484 356088 
 

Oelegem: 03 3831630 

 
Het Magazijn 

Materiële hulp 

 
Project De Loods 

(enkel op afspraak) 
 

Project Sociale 
Winkel  (dinsdag  & 

woensdag 10-12 u + op 
afspraak) 

 
Tel. 0491 07 87 51 

 
Begeleiding  

Het NET / De Nieuwe 
Wereld 

 
Op afspraak op woensdag   

 

Kapelstraat 19 
Broechem   

Antwerpsesteenweg 29 
Lier 

 

Tel. 0498 75 75 04  

 
Secretariaat 

 
 

Contacteer:  
Chris Mullie 

 
administratie.wd@gmail.com 

Vrijdag 10-12uur 
Kapelstraat 19 Broechem  

 
Tel. 0496 72 63 99 

 
Laat je horen! 
Samen staan 

we sterk! 



      

 

 

 

     

    

 
  

      

      

Wereld-Delen en de Rosse Centjes 

 
Het zou de titel van een stripverhaal kunnen zijn. Een verhaal van Wereld-Delen Internatio-

naal over dove mensen in Tanzania. Elk jaar sluiten wij ons aan bij een project van Fracarita 

Belgium, voorheen bekend als Caraes ngo. Dit jaar vragen wij uw aandacht voor de dove 

mensen in Tanzania die meer dan anderen moeten strijden om aanvaard te worden en moeten 

vechten om te overleven, zeker als ze in de steek gelaten worden door hun familie. Enkele do-

ve mensen hebben met de steun van de Broeders van Liefde de handen in elkaar geslagen. Ze 

bouwen nu een eigen ontmoetingscentrum waar ze leren lezen en schrijven, ze kweken kip-

pen, tuinieren en bouwen een schrijnwerkerij en naaiatelier. Hun toekomst! 

Om de mensen van Rumonge te helpen zijn wij gestart met de actie Rosse Centjes. Heel ge-

makkelijk! Neem een lege petfles, maak er een gleufje in aan de bovenrand en kleef 

er een tekst op zoals “Ik steun Rumonge en verzamel rosse centjes. Heb jij er nog 

wat?” Zet je fles op je keukentafel, op je werk of vraag de buurtwinkel of je fles een 

poosje op de toonbank mag staan. De inhoud mag je brengen naar ons secretariaat 

op vrijdag tussen 10-16u of storten op ons rekeningnummer BE38 8335 3522 7472 

met vermelding “Rosse Centjesactie”. Wij zorgen dat de centjes integraal terecht komen!  

Campestre heeft liever eten dan voetbal op tv 

 
We hebben Aleni en Gino, trekkers van de vzw Força Brasil uit Brasschaat, op bezoek gehad. Aan de hand 

van hun presentatie leerden we de geschiedenis en de inhoud van deze werking kennen. We raakten sterk 

onder de indruk van het project “Speel-leerstraten” en het feit dat kinderen van 4 tot 16 jaar slechts 4u 

per dag onderwijs krijgen en dat de lokale OCMW’s geen voedselpakketten meer kunnen geven voor de 

allerarmsten omwille van… het WK voetbal… 

 

Al 10 jaar lang zet Força Brasil zich in om de bestaande voorzieningen in de dorpen Poço Fundo, Campe-

stre en Botelbos te verbeteren. Daarvoor beschikt zij over een ploeg van medewerkers in België en in Bra-

zilië. Familiale banden gaven de eerste aanzet. De vzw zorgde voor een betere materiële uitrusting in een 

opvangtehuis voor alleenstaande bejaarden en daklozen, in twee instellingen voor mensen met een menta-

le beperking en in een weeshuis. Momenteel tracht de vereniging meer aandacht te besteden aan kinderen 

en jongeren. Zij wil een bijdrage leveren aan een zinvolle vrijetijdsbesteding, gezondheidszorg, gezonde 

voeding en opvoeding rond drugs, seksualiteit en alcohol.    

 

Wereld-Delen Internationaal wil één specifiek item van het project “Speel-leerstraten” ondersteunen en 

100 gezinnen van Campestre voorzien van voedselpakketten. Met één pakket dat ongeveer 20 euro kost 

kan een gezin van 5 personen ongeveer één maand eten. Een simpele rekensom en u weet wat wij voor 

één jaar betrachten! We hebben al enkele standen en acties gepland waaronder een kerstconcert in de 

kerk van Broechem op 13 december. 

 

Wilt u zelf een actie op touw zetten om geld te verzamelen? Het bedrag kan gestort worden op het reke-

ningnummer BE38 8335 3522 7472 van Wereld-Delen Internationaal met vermelding van “Campestre eet 

liever”. Hartelijk dank in naam van Campestre! 

Rommelmarkt   

 

Onze halfjaarlijkse Opendeurdag met Rommelmarkt tijdens het weekend van 5-6 april 

bracht 2.916 euro op. Een mooi bedrag dat we zullen besteden aan de broodnodige ver-

betering van de infrastructuur van onze magazijnen.  

De inzet van onze Wereld-Delers was wederom niet te onderschatten. Zowel er voor als er na werden ber-

gen werk, of liever spullen, verzet. Hun energie wordt echt wel spreekwoordelijk! Vraagt en ge zult het vin-

den… in Het Magazijn...    

Project Herderin in Lier  

Herderin is een woonenclave tussen de Lierse ring en het Netekanaal (richting Duffel), een afgezonderde 

ligging met zowat een derde aan sociale woningen.  

In samenwerking met verschillende organisaties (waaronder Wereld-Delen) tracht het Lierse Sociaal Team 

Lier er het sociaal netwerk te activeren. Mogelijk zullen we vanuit Wereld-Delen er in de zomervakantie 

starten met taalactiviteiten. We denken ook aan huiswerkbegeleiding voor kinderen en een taalwerking voor 

vrouwen die later kan uitgroeien tot een hobbywerking. Vrijwilligers die interesse hebben kunnen zich al 

melden!   



      

 

 

 

     

    

 
  

      

      

Op zoek naar goedkoop uitje? Allemaal beestjes? Of toch liever iets anders? 

Proef de wereld  

Op zondag 15 juni 2014 organiseert het GROS Ranst een wandeling door Broechem en Ranst. De wande-

ling start en eindigt in “Den Boomgaard” met tussendoor zes stopplaatsen voor een aperitief, een proe-

vertje, een voorgerecht, een hoofdgerecht, een snoepje en een dessert. Elke deelnemende familie of 

groep krijgt een beschrijving van de te volgen route. We wandelen ongeveer tien kilometer, ieder op zijn 

of haar tempo. Volwassenen kunnen van dit menu genieten voor 12 euro, kinderen tot 14 jaar betalen 6 

euro. Enkel de drank bij het hoofdgerecht is niet inbegrepen.  

Samen met de andere verenigingen zal Wereld-Delen Internationaal haar initiatieven voorstellen op één 

van de bezochte locaties. 

Graag inschrijven bij Leo Tercken, tel. 03/4857032, e-mail wh-products@scarlet.be en het bedrag stor-

ten op rekeningnr. BE80 0014 0084 2977 van GROS Ranst of betalen bij vertrek in de polyvalente zaal 

van “Den Boomgaard”. 

Zin om er eens op uit te trekken, alleen of met je gezinnetje, maar is 

het allemaal te duur en kan je de centjes eigenlijk niet mis-

sen? Via steunpunt Vakantieparticipatie is het mogelijk om 

erop uit te trekken met een fikse korting. Zowel daguitstap-

pen als vakantieverblijven zijn mogelijk.  

Door gebruik te maken van het fonds konden we onlangs en-

kele gezinnen blij maken met een voordelige uitstap naar de 

Zoo.  

 

Wilt u ook eens kennis maken met het uitgebreide aan-

bod aan activiteiten? Wil je ook wat vakantie? Neem 

dan contact met ons op en dan maken wij met u een af-

spraak om de verschillende mogelijkheden te overlopen: 

wd.de.kers@gmail.com.  (Ann Geerts) 

Korte gedachte: Wist je dat Jezus het vaker had over armoede en rijkdom dan over hemel en hel samen? 

Wie kan terecht in het project “Sociale Winkel”? 
  

 Wie een laag inkomen heeft en een kleine bijdrage (rommelmarkttarief) als compensatie voor de 

nodige goederen kan geven (als een tweedehandswinkel te duur is), én verwezen werd door een 

OCMW, een andere erkende sociale dienst of soortgelijke instantie, of door Het NET, kan maximaal 

één jaar lang na de eerste aanmelding terecht in de Sociale Winkel, tenzij bij verwijzing een andere 

periode wordt vooropgesteld. 

 Ieder die in aanmerking komt voor een RVV-statuut (rechthebbende op de verhoogde verzekeringstegemoetko-

ming). Wie geen RVV-statuut heeft aangevraagd maar er wel voor in aanmerking komt, kan dit bewij-

zen bij zijn eerste bezoek (en nadien jaarlijks) aan de verantwoordelijke van De Sociale Winkel door 

de nodige documenten tonen. Daarop dient het bruto belastbare gezinsinkomen (jaar 2013) vermeld te 

staan. Best is een kopie van je laatste aanslagbiljet of van de inkomensbewijzen (2013) van alle ge-

zinsleden (bv. loonfiches, fiches 281.10, …). Voor 2013 moet het bruto belastbare gezinsinkomen van 

2013 lager zijn dan 16.743,70 euro, te verhogen met 3.099,72 euro per gezinslid dat niet de aanvrager 

is. Om het gezinsinkomen te berekenen, telt het inkomen mee van alle personen die op 1 januari 2014 

op hetzelfde adres gedomicilieerd zijn, ongeacht of er al dan niet een familieband is. Als je gezin be-

staat uit:  
1 persoon: 16.743,70 euro (maximum bruto belastbaar inkomen)   -        2 personen: 19.843,42 euro 
3 personen: 22.943,14 euro                                                           - enz. 

 Ieder met recht op een verhoogde tegemoetkoming van het RIZIV. (Ziekenfondsattest of klever.) 

 Houders van een GOMOR-pas Lier (of gelijkaardige pas) 

 Personen die in schuldbemiddeling zijn krijgen toegang zolang als de bemiddeling loopt (document 

tonen). 



 

 

 

Geef ons eens een flinke duw in de rug! 

 

Stort jouw 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! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

VOLG ONS OP ONZE WEBSITE 
 

 www.wereld-delen.be  
Hier 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. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

Wij zoeken enthousiaste collega’s: 

 

 Sterke mannen en vrouwen voor het sorteer-

werk in het Magazijn en medewerkers ont-
haal en selectie van goederen 

 Taalcoaches voor vakantie taalwerking en 

voor volgend schooljaar. 
 Regiobegeleider voor de taalwerking regio 

Oost 
 Vrijwillige begeleiders voor nieuwkomers en 

mensen in armoede in Lier 

 Personen uit omgeving Ranst met interesse 
voor ontwikkelingssamenwerking 

 
Interesse, vragen? 

Mail naar wereld-delen@scarlet.be  

Broederlijk Delen 2014  

 

De Solidariteitsmaaltijd bracht 479 euro op. De huis-

aan-huiscollecte en spaardoosjes in beide basisscho-

len van Broechem waren goed voor 2.059,50 euro. 

Het totaal bedrag wordt eerstdaags overgeschreven 

op de rekening van Broederlijk Delen.  

 

Hartelijk dank aan alle vrijwilligers die zich ook dit 

jaar weer hebben ingezet en aan alle schoolkinderen 

die hun doosjes ijverig hebben gevuld!    

Taalwerking  

 

Momenteel bezoeken onze regioverantwoordelijken 

“hun” scholen om het schooljaar 2013-2014 te eva-

lueren.  

 

De toekomst zou wel eens héél druk kunnen worden 

door nieuwe projecten in Lier. Voor het volgende 

schooljaar verwachten we van elke school (daarom) 

een nieuwe schriftelijke aanvraag. Het formulier 

hiervoor kan via onze website gedownload worden. 

BBQ 2014  

 
Op zaterdag 23 augustus kunt 

u gezellig en lekker komen tafe-

len voor 12,50 euro aan het 

Franciscusheem.  

Die omgeving krijgt een veelbelovend nieuw groen 

spelkarakter. Dat belooft voor de sfeer! 

 

Noteer de datum alvast in uw agenda!  

 

We zouden graag voor allerlei animatie willen 

zorgen: tot 20 uur voor kinderen, nadien optre-

dens.  

Wie daaraan wil meewerken, mag zich aanmelden. 

Groepjes die graag optreden mogen dat eveneens! 

 

Welkom! 

Administratie  

 

Vrijwilligers in onze werking kunnen enkel starten nadat zij effectief werden ingeschreven als occasionele vrij-

williger of als vaste vrijwilliger. De inschrijving bij de verzekering duurt een drietal dagen. Niet onbelangrijk, 

niet?  

Vrijwilligers die hun taak willen neerleggen worden gevraagd dit te melden aan het secretariaat zodat de ver-

zekeringsmodaliteiten in orde kunnen gebracht worden.     


