
   

 
Don’t worry, 

think happy and 
you’ll be it! 
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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 en vrijwilligers van 

Wereld-Delen 
 

 

Verantwoordelijke uitge-

ver: Chris Nollet 

 
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 10-12 u 

& woensdag 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 

Dag van de Armoede 

(W)arm(w)oedequiz 

 

Noteer alvast in uw agenda: vrijdag 17 oktober 

organiseren we in samenwerking met het 
OCMW van Ranst een (W)arm(w)oedequiz.  

 
Weet jij veel over de sociale voorzieningen in 
onze leefomgeving? Weet jij welke rechten er 

zijn rond gezondheid, wonen, leefgeld, zorg 
voor ouderen…  

 
We zullen je verrassen met eenvoudige vragen, 

die tegelijk heel leerzaam zullen zijn. Voorken-
nis: niet nodig.  
Wil je je eens testen op gewone dagelijkse din-

gen? Niet om er een grote prijs mee te winnen, 
maar om de nuttige weetjes die erbij van pas 

komen en een gezellige sfeer.  
 
Zet dan de avond van 17 oktober maar vast in 

jouw agenda: afspraak in de polyvalente zaal 
van het Cultureel Centrum Den Boomgaard in 

Broechem. 

  

Zomerse BBQ 

 

Slecht weer was voorspeld. Alles was voorzien. 

En wat werd het: mooi weer, een super gezellige 
sfeer en een leuk optreden van het Japans vrou-

wenkoor uit Leuven op een lekkere barbecuefeest. 

Vragen over het recht op een stu-

diebeurs? 

 

Stel ze ons in de ontmoetingsgroep De Contai-

ner, maak een afspraak voor begeleiding of 
mail naar wereld-delen@scarlet.be. We doen 
ons best om je op weg te zetten! 

Het ziekenfonds, wat doet dat? 

 

Kom op 16 september om 19 uur naar het Kloos-

ter te Broechem, Kapelstraat 19. Ingrid Cools, 
sectorverantwoordelijke van CM staat iedereen te 

woord  in een heel ontspannen sfeer. Zij wordt 
welkom geheten door de ontmoetingsgroep de 
Container. Dus: heb je een vraag. Je kan ze zeker 

stellen! 



      

 

 

 

     

    

 
  

      

      

Project De Loods: wie kan er beroep op doen? 

 

In de vorige nieuwsbrief werd uitgelegd aan welke voorwaarden mensen met een laag inkomen 
moeten voldoen om op dinsdag en woensdag gebruik te kunnen maken van het project De Socia-
le Winkel. Dat project ontstond uit het meer bekende project De Loods.  

 
Naar De Loods kan men enkel komen op verwijzing door een erkende dienst of armoedeorganisa-

tie. Een bezoek aan het Magazijn gebeurt altijd op afspraak. De verwijzer, vaak een OCMW, geeft 
een verwijsbrief mee waarop vermeld staat wat de betrokkene nodig heeft aan materialen. In de 
mate van het mogelijke krijgt die persoon dan ook dat materiaal. Gratis, want het project De 

Loods is echt bedoeld voor mensen die geen of vrijwel geen inkomen hebben of zich in een ernsti-
ge crisissituatie bevinden. De verwijzer onderzoekt vooraf of betrokkene aan die voorwaarde vol-

doet. Iemand die op die wijze in De Loods komt mag gedurende één jaar, één keer per seizoen, 
terugkeren om seizoenkledij op te halen. De ervaring leert dat dit zeer welkom is. Wanneer ie-
mand na een eerste verwijzing kort nadien weer andere goederen nodig heeft, dan heeft hij/zij 

opnieuw een verwijsbrief nodig vanwege een erkende verwijzer. Maar stel dat zijn/haar situatie 
erop vooruit gegaan is, kan dit ook een verwijzing zijn naar de Sociale Winkel, zonder afspraak op 

dinsdag of woensdag, maar dan wel mits een bijdrage in de kosten. Wat het vervoer van goe-
deren betreft: de verwijzer bepaalt zelf of betrokkene de vervoerskost kan betalen. Indien niet, 
dan betaalt de verwijzer deze kost (terug).  

 

Het telefoonnummer van het Magazijn: 0491 07 87 51 is in principe altijd bereik-

baar. Bij contact graag onderscheid maken tussen De Loods en de Sociale Winkel.  

Magazijn zoekt sorteerders 

 

Sinds het bestaan van onze stapelplaats voor goederen is er een vaste groep vrouwen en mannen 
actief in het Magazijn: sorteren, lossen, laden, herstellen, bruikbare en onbruikbare goederen 
scheiden van elkaar. Vele handen maken het werk licht. Nogal wat vrijwilligers draaien mee vanaf 

de start. Jongere collega’s kwamen opdagen. Maar er bestaat een grote behoefte om nog meer 
gemotiveerde collega’s te vinden. Heb je zin op aan de slag te gaan, neem dan eens contact met 

ons op! Welkom op verschillende dagen van de week naar keuze, één halve dag of meerdere...  

Onzekerheid secretariaat   

Sinds enkele maanden verkeert ons bestuur in grote onzekerheid rond de bestemming van het 

kloostergebouw te Broechem waar ons secretariaat, taalbibliotheek en vergaderruimte gevestigd 
zijn. Over een mogelijke herbestemming van het gebouw is op dit ogenblik geen enkele duidelijk-

heid, nu de school er zich uit heeft teruggetrokken. Vooral voor het secretariaat is dit een onwerk-
bare situatie. Maar wie weet of dit ook ten goede van onze hele armoedewerking kan uitdraaien? 
Als het van onze dromen afhangt… Late we hopen dat het wachten niet lang nodig zal zijn.   

Herderin in vakantie 

 

De wijk Herderin in Lier krijgt vanwege het OCMW en verschillende organisaties en diensten extra 
aandacht in de nabije toekomst. Het leven kan er door gezamenlijke inspanningen er misschien 

wel heel wat leuker door worden. Wereld-Delen was een van de eersten die van start ging met 
taalactiviteiten voor wie het wenste. De opkomst was niet bijster groot en het projectje werd door 

omstandigheden wat vroeger stopgezet, toch hopen we dat er ook door ons al wat “beweging” 
was. Ook de jongerenwerking van ‘t Moevement en Kind en Gezin waren al actief. 
 

Na de vakantie zal onze taalwerking voor volwassen vrouwen verhuizen van het sociaal restaurant 
Kome Nete naar het wijkhuis in Herderin. Het wordt een vaste activiteit op donderdag. Anderstali-

ge vrouwen uit de wijk kunnen zo misschien gemakkelijker de stap zetten om hun Nederlands te 
komen oefenen.  



      

 

 

 

     

    

 
  

      

      

Conversatietafel Broechem 

 

Maandag 8 september om 18.30u herstart de conversatietafel in de Kapelstraat te Broe-

chem. Anderstaligen kunnen aan de hand van thema’s het Nederlands komen oefenen. 
Het is vaak een nuttige aanvulling op de gewone lessen van het regulieren aanbod.  

 
Interesse? Neem dan contact op met ...     

Opbrengst  Rumonge 

 

Je kent ze wel: die kleine rosse centjes die jouw geldbeugel zo zwaar kunnen maken en eigenlijk 
niet veel waard zijn. Maar ook hier geldt “vele kleintjes maken één groot”. Daarom roepen wij op 

om die rosse centjes te verzamelen en aan het goede doel, een blindenproject in Rumonge 
(Tanzania) te geven.   

Tot op heden heeft de actie Rosse Centjes 209,09 euro opgebracht waarvan reeds 167,19 euro 
doorgestort werd via Fracarita Belgium.  
Wie thuis nog rosse centjes heeft liggen of een actie wil starten kan het resultaat hiervan storten 

op rekeningnummer BE38 8335 3522 7472 met vermelding “Rosse Centjesactie”.  
 

 

Doelpunten voor Campestre 

 

De Rode Duivels hebben het goed gedaan… Tot nu toe hebben we 249,55 euro verzameld voor 
voedselhulp in Campestre via Força Brasil in Brazilië.  
Op onze BBQ heeft iedereen kennis kunnen maken met Aleni en Gino van Força Brasil. Graag zal 

Wereld-Delen dit project verder ondersteunen.  
Zoals u in onze vorige Nieuwsbrief hebt kunnen lezen zullen wij hiervoor ook een kerstconcert 

organiseren in de kerk van Broechem. Ondertussen roepen we iedereen van harte op om zelf een 
actie te organiseren onder het motto “Speel-leerstraten in Campestre”. De opbrengst kan gestort 
worden op rekeningnummer BE38 8335 3522 7472.  

Of… wil je gewoon storten? Dat kan natuurlijk ook! 

 

 

 

 

 

 

Aan hen die ons begeleidingswerk via “Het NET” willen steunen geven we graag de tip om het 

geld daarvoor te storten op het rekeningnummer BE80 7765 9023 3377 van Caritas Hulpbetoon 
vzw, Guimardstraat 1 te 1040 Brussel met vermelding “Project 376 Het NET”.  

 
Vanaf 40 euro krijgt u een fiscaal attest van Caritas Hulpbetoon. Deze vzw beslist autonoom 
over de bestemming van de ontvangen giften. Maar de vermelding “Project 376 Het NET” be-

zorgt ons toch de noodzakelijke financiële steun voor onze solidariteitswerking. Alvast hartelijk 
dank hiervoor!      



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

Wij zoeken dringend enthousiaste colle-

ga’s voor allerlei vrijwilligerswerk: 

 

 Huistaakbegeleiders (Lier) 
 Sterke mannen en vrouwen voor het 

sorteerwerk in het Magazijn 
 Twee onthaalmedewerkers voor het 

onthaal van personen die goederen 

schenken en selectie van de goe-
deren 

 Begeleiders voor het onthaal van cli-
ënten (mensen met een laag inkomen)  

in Het Magazijn op vrijdag in het pro-
ject De Loods en/of op woensdag in het 

project Sociale Winkel. 
 Taalcoaches Nederlands voor kinderen 

 Taalcoach Nederlands voor volwasse-
nen  

 Regiobegeleider voor de taalwerking 
regio Oost 

 Vrijwillige gezinsbegeleiders voor 
nieuwkomers en mensen in armoede in 

Lier 

 Personen uit omgeving Ranst met inte-
resse voor ontwikkelingssamen-

werking 
 

 
Interesse, vragen? 

 
Aarzel niet en mail  

naar wereld-delen@scarlet.be  

en maak een afspraak ter kennismaking. 

Vrijetijd voor iedereen 

 

Heb je zin in een stukje cultuur, een mooie 
uitstap, een vakantie, maar je hebt een erg 

laag inkomen? 
Dan hoef je de moed niet te snel op te geven 

om zo iets te vinden. 
 
Via onze ontmoetingsgroep kan je een hele 

reeks echt serieuze kortingen aanvragen. 
Stel gewoon maar eens een vraag aan Ann 

Geerts (0476540618) of mail je vraag naar 
wd.de.kers@gmail.com. 
 

Dat telt ook voor lidmaatschappen aan jeugd
-of sportverenigingen! 
 

Integrale Taalwerking   

 

Door onze jarenlange ervaring zijn we in de 
taalwerking ervan doordrongen dat taalachter-

stand bij anderstaligen vaak op verschillende 
niveaus moet aangepakt worden: een bewuste 

schoolse aanpak, ouders bereiken thuis en op 
school, huistaakbegeleiding, taalwerking met 
ouders. Tot zo’n aanpak komt het meestal niet. 

 
In het komend werkjaar staan er drie projecten 

op stapel, twee in Lier met verschillende scho-
len en een derde in Mortsel. Dat vraagt een ste-
vige samenwerking van alle betrokkenen, een 

goede afstemming van vrijwilligers en een doel-
gericht engagement. We zullen een hele leer-

school verder zijn als deze projecten effectief 
zullen lopen in het nieuwe schooljaar.    

Lid worden van de ontmoetingsgroep 

 

De Container is er voor mensen met een laag 
inkomen en mensen die behoefte hebben om 

wat contact als het al eens moeilijk wordt om 
vooruit te komen. 

 
Dat kan! Heel eenvoudig! Woon je in de ge-
meente Ranst? Neem maar contact op met An 

Fourneau, verantwoordelijke: gsm tel nr. 0484 
35 60 88.  

 
De activiteiten zijn heel vaak gratis. Soms be-
taal je een habbekrats voor het verbruik.  

 
Steeds meer mensen worden lid. We duimen 

voor gezellige en soms ook leerrijke ontmoetin-
gen, én feestjes! 

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. 

Startbijeenkomst van de taalwerking 

 

11 september   -   19.30  - 21 uur 

Refter VBS Broechem 


