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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 

De opbrengst van dit meezingconcert 

gaat naar de voedselhulp van Força 
Brasil in Campestre. Lees de infoflash: 

 
Zaterdag 22 juni 2014 organiseerde 
vzw Força Brasil zijn eerste “Speel-

Leerstraat” in  het dorp Campestre, 
Brazilië. 1500 kinderen en jongeren 

konden een hele dag genieten van  
ontspanning, recreatie, sport, educatie 
rond seksualiteit en gevaren van drugs 

en alcohol, uitleg over belang van goe-
de gezondheid, hygiëne, gezonde voe-

ding en gezond drinkwater. 
Er werden verzorgingspakketten (tan-
denborstel, tandpasta, zeep, sham-

poo) uitgedeeld, en ook voedselpak-
ketten aan wie er nood aan had. 

Força Brasil koopt op dit moment elke 
maand “Voedselpakketten” aan voor 

50 arme gezinnen.  Een voedselpakket 
kost €20 en bevat oa rijst, olie, spa-
ghetti, tomatensaus, koffie, suiker, 

zout, bruine bonen en eventueel baby-
voeding.  Met 1 voedselpakket kunnen 

we een gezin met 5 personen ruim 
een maand verder helpen. 
In het dorp Campestre hebben zo’n 

300 arme gezinnen nood aan 
“voedselpakketten”.  Met uw steun 

kunnen we deze gezinnen helpen.   
Onze 2de Speel-Leerstraat vindt plaats 
in december 2014 of januari 2015. 

Braziliaanse groeten,  
Força Brasil  

Arme mensen 
zijn eerst en 

vooral: 
echte mensen!  



      

 

 

 

     

    

 
  

      

      

Dingen die je moet weten over ziekenfonds en ziekteverzekering  

 

We hebben een zeer goede informatieve bijeenkomst gehad met De Container. Enkele interessan-
te weetjes hieruit: 
 

Heb je vragen? Stel ze aan het ziekenfonds! 
Bel, mail, ga naar de zitdag of zoek op de website van het ziekenfonds. Dat is gratis hulp! 

 

Werken maar ziek zijn? 
Als je ziek bent en je kan niet naar je werk, dan kun je dat best binnen de 48 uren doorgeven aan het zie-

kenfonds tenzij het duidelijk is dat je maar maximaal drie dagen ziek zal zijn. Om zeker te zijn dat je in or-

de bent en zonder problemen een ziekte-uitkering kunt krijgen vraag je aan het ziekenfonds een formulier. 

Dat laat je door de arts invullen waarna je binnen de 48 uren opstuurt. Let wel: niet brengen! De stempel 

met postdatum is van belang. 

 
Ziekenhuisfacturen controleren 
Het kan gebeuren dat er foute gegevens op de factuur staan. Best eerst laten controleren door het zieken-

fonds alvorens te betalen. Stop een kopie van de factuur met vermelding “voor controle a.u.b.” in de brie-

venbus van het fonds. 

 

Betaal niet teveel voor een ziekenhuiskamer 
Bij opname in een ziekenhuis moet je een opnameformulier ondertekenen met de keuze van de kamer. Die 

keuze is belangrijk want: 

 voor een eenpersoonskamer kan een niet-geconventioneerde arts een hoger honorarium aanrekenen 

 voor een tweepersoonskamer zijn er geen extra erelonen, maar betaal je meer dan voor een meer-

persoonskamer 

 voor een meerpersoonskamer betaal je dus minder en heb je ook geen extra honoraria te betalen 

Als de arts besluit dat een eenpersoonskamer nodig is voor je gezondheid terwijl je dit niet gevraagd hebt, 

mag je dus niet méér betalen dan hetgeen je aangegeven hebt op het formulier. 

 

Code op de ziekenfondsklevers 
Eerste cijfer: 1 = werknemer, 4 = zelfstandige 

Tweede cijfer: 1 = actief of werkloos, 2 = invalide, 3 = gepensioneerd, 4 = weduwe/naar, 5 = wees, 8 = 

internationale overeenkomst 

Derde cijfer: 0 = gewone regeling, 1 = recht op verhoogde tegemoetkoming 

Voorbeeld: 131/131 = gepensioneerde werknemer met verhoogde tegemoetkoming. 

       
TIP 

Als het derde cijfer op je klever een 1 is kan je een toegangs-
pasje aanvragen om eenmaal per maand in ons Magazijn goed-

koop te komen “winkelen”.       

Rommelmarkt 

 

Tijdens het weekend van 4-5 oktober hebben de vrijwilligers 
weer eens de deuren van het Magazijn opengezet. Deze twee-
de Rommelmarkt van dit jaar bracht € 2.649 op. Hartelijk dank 

aan alle vrijwilligers die dit evenement hebben mogelijk ge-
maakt! Aangezien onze vzw weinig inkomsten heeft is dit 

mooie resultaat meer dan welkom voor onze werking!    

Agenda 2015  Noteer alvast de volgende data in uw agenda: 

Zaterdag 14/01 Algemene vrijwilligersvergadering met kaas 

en wijn 
Weekend 11-12/04 Rommelmarkt in het Magazijn 

Zondag 29/03    (H)Eerlijke Maaltijd in het Gildenhuis   
(t.v.v. Broederlijk Delen) .  

 Op de foto: werkers van versie 2013. 

De LIDKAART van de ontmoetingsgroep 

biedt in de toekomst zekere voordelen. Heb 

je al een ledenfiche ingevuld? Nadien krijg 

je de lidkaart (één per gezin). 



      

 

 

 

     

    

 
  

      

      

Taalwerking verlegt de grenzen. 

Letterlijk en figuurlijk verlegt de taalwerking haar grenzen. Letterlijk, omdat de regio vergroot tot en met Lint en 

Kontich. Figuurlijk door de aangroei in getalsterkte: er zijn nu 42 taallocaties, 10 meer dan vorig schooljaar. Al 

zo’n 350 personen (van kleuter tot volwassenen) nemen eraan deel. De taalwerking telt nu 58 vrijwilligers 12 

meer dan vorig schooljaar. Deze grensverlegging volgt op verschillende nieuwe aanvragen en de opstart van 3 

projectlocaties die geleidelijk op dreef komen, maar ook door de toevloed van volwassen cursisten. De nieuwe 

projecten verleggen op zich al grenzen omdat zij nieuw en experimenteel zijn. Dat geeft soms wel de nodige 

moeilijkheden. Maar zij zetten scholen en onszelf creatief aan ‘t denken en op de weg van nieuwe ervaringen. 

Spreekt vanzelf dat we op zoek blijven naar kandidaat-vrijwilligers, waaronder ook een 5de regionale contactper-

soon en een projectbegeleider, die projecten in de toekomst kan opvolgen en sturen. 

Welzijnszorg: “Aandacht voor armoede in lerarenopleidingen’ 

 

Op 16 oktober 2014 verscheen onderstaand persbericht van Kerknet. We laten het aan u lezen 
om het zo goed aansluit bij onze dagelijkse ervaringen. 

 
Naar aanleiding van de aandacht in de media voor het plan van de armoedebestrijding in de Ge-

meentelijke Basisschool van Herzele vraagt Welzijnszorg meer aandacht voor de armoedeproble-
matiek in de lerarenopleiding en in de scholen. Bert D’Hondt van Welzijnszorg: “De lerarenoplei-
ding moet een module bevatten over armoede en diversiteit zodat toekomstige leerkrachten zo-

wel theoretische als praktische kennis meekrijgen over ar-
moede en hoe ermee om te gaan. Aan scholen(groepen) 

moeten nascholingstrajecten worden aangeboden zodat zij, 
net als de Gemeentelijke Basisschool in Herzele, een ar-
moedebeleid op maat van de school kunnen ontwikkelen.”  

D’Hondt is ervan overtuigd dat er voldoende steun bestaat 
voor de versterking van de aandacht voor de armoedepro-

blematiek in de scholen. “Maar dat vereist dat ook de over-
heid en scholenkoepels een bijdrage leveren.”  
Welzijnszorg vraagt ook dat de factuur voor kinderen uit 

arme gezinnen in het basis– en secundair onderwijs betaal-
baar blijft. Mee door de besparingen die de overheid wil 

doorvoeren, dreigen schooldirecties meer kosten naar de 
ouders te moeten afschuiven. (Kerknet)  

De ontmoetingsgroep 

 

Ze waren met veel, niet alleen de groep aanwezige leden van de ont-

moetingsgroep, maar ook de kookvrouwen én 

kookman… want deze was niet weg te slaan van 

de potten. Roeren tot alles klaar was en lekker 

opdienen. Datum. 15 november 2014. Ook de 

kinderen genoten van onze nieuwe locatie: het 

oude klooster te Broechem! 

 

De andere foto dateert al van de voorbije zomer: 

“wie zegt wat wij niet kunnen tennissen?” dach-

ten deze vrouwen. En of dat zij zich geamuseerd 

hebben! 

Op zoek in Lier 

 

Om mensen in Lier gemakkelijker te kun-
nen helpen met alledaagse goederenhulp 
zijn we op zoek naar een ruime locatie 
waarin we tegelijk een inzamelpunt als 
een goederenhulp kunnen vestigen. Het is 
de bedoeling om tot een sfeervolle ruimte 
met wat winkelallures te komen, waar 
mensen ook kunnen binnenwandelen 
voor een gesprekje bij koffie  of thee en 
een koekje.. 
Wie heeft een gouden tip voor een echt 
goedkope (of gratis bruikbare) ruimte? 
Mail ons op dnwlier@gmail.com 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VOLG ONS OP ONZE WEBSITE 
 www.wereld-delen.be  

Heeft u vrienden die zich willen inzetten voor een 

goed doel, voor het  geluk van anderen? Geef hen 
dit exemplaar van “Schakelen” en laat hen om in-

formatie mailen of bellen naar ons secretariaat. 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

Wij zoeken dringend enthousiaste 

collega’s voor allerlei vrijwilligers-
werk: 
 
 Taalmedewerkers voor Lier en Mortsel 

 Sterke mannen en vrouwen voor het sor-
teerwerk in het Magazijn 

 Vrijwilliger onthaal en administratie 
voor de ontmoetingsgroep (e.a.) 

 Aanspreekpersonen voor Ranst, Emblem 

en Oelegem vr ontmoetingsgroep 
 Regiobegeleider voor de taalwerking regio 

Oost 
 Personen uit omgeving Ranst met interes-

se voor ontwikkelingssamenwerking 

 

Interesse, vragen? 
Mail naar wereld-delen@scarlet.be en maak 
een afspraak ter kennismaking. 

Projectleider taal gevraagd   

 

De Taalwerking is dringend op zoek naar een 
coördinator om de stuurgroepen te begelei-

den in scholen met directies, zorgcoördinato-
ren, clb’s, organisaties en lokale overheids-

diensten. Onze werking heeft tal van nieuwe 
taalprojecten waardoor een goede samen-
werking tussen alle betrokkenen van primor-

diaal belang is voor het welslagen ervan.  
 

Het volledig profiel dat we voor ogen hebben 
kunt u nalezen op onze website www.wereld-
delen.be bij de rubriek vacatures. 

 
Interesse? Neem dan contact op met Chris 

Nollet: tel. 03/485 73 52.          

De Herderin  in feest 

 

Op zaterdag 29 november wordt in de wijk 
Herderin, Corenhemelstraat, Lier) een herfst-

markt gehouden van 14 tot 20 u als officiële 
opening van het wijkhuis. In de namiddag wor-

den er allerlei spelactiviteiten georganiseerd 
voor kinderen en jongeren en ’s avonds vindt u 
er informatieve en speelse standen. Uiteraard 

kunt u er ook eten en drinken… 
Onze taalwerking voor dames zal er zijn evenals 

een ploeg in het kader van Music for Life. 
Met beide stands willen we de 
voorbijgangers kennis laten maken 

met hetgeen onze werking te bie-
den heeft in Lier en Ranst en wat 

wij kunnen betekenen voor de Lie-
renaars.  

 

Lieve mensen die ons via het project “ Het 
NET” willen steunen kunnen het geld daarvoor 

storten op het rekeningnummer BE80 7765 
9023 3377 van  Caritas Hulpbetoon vzw, Gui-
mardstraat 1 te 1040 Brussel met vermelding 

“Project 376”.  
 

Vanaf 40 euro krijgt u een fiscaal attest van 
Caritas Hulpbetoon. Deze vzw beslist auto-
noom over de bestemming van de ontvangen 

giften. Wereld-Delen kan er geen aanspraak 
op maken, maar de vermelding “Project 376 

Het NET” bezorgt ons toch de noodzakelijke 
financiële steun voor onze solidariteitswerking 
en project Het NET. Alvast hartelijk dank hier-

voor!      

Vorming 

Een vrijwilligersgroep zonder vorming: het 

kan niet. Woensdag 26 november vond de 
algemene vorming voor alle vrijwilligers 
plaats in Basisschool De Springplank. Thema: 

Wat doen met “moeilijke situaties” / 
“moeilijke mensen”? En bijgevoegde foto 

komt uit de vorming voor nieuwe taalwerkers 

van oktober  jl. 

KERSTMIS 

De geboorte vieren van Jezus van Naza-
reth, zoon van een timmerman en een 

jonge vrouw. Alles leek hen in het leven 
te gaan tegenzitten. Maar nu nog, méér 

dan 2000 jaar later spreekt heel de we-
reld nog van hen! Als vriend van kleine 

mensen! 


