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De Loods: op afspraak 

0491 07 87 51 
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wd.internat@gmail.com 

 

WD-Lier / De Nieuwe 
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Op vrijdag 10-12 uur en op afspraak 
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Ergens lazen wij 5 belangrijke krachtlijnen 

voor langdurig zieken. Ze leken ons ook van 

toepassing op de meeste mensen die in kans-

armoede leven.  

 

Voldoende financiële middelen zijn nodig. 

De meeste OCMW’s zijn het er over eens dat 

de bedragen van leeflonen momenteel te laag 

zijn. Europa hanteert een veel hoger bedrag 

waaronder mensen “arm” worden genoemd. 

Financiële armoede heeft zware gevolgen op 

huisvesting, op gezondheid en op psychisch 

evenwicht. Dus wensen wij dat voor deze mensen een gevoelig hoger leefloon zal 

worden toegepast. 

 

Meer inkomen geeft meer kansen om echt en volwaardig deel te nemen aan 

de samenleving. Hoeveel kinderen in zorggezinnen kunnen niet naar een jeugdbe-

weging, naar een sportclub, niet samen met hun ouders naar een film of gewoon op 

uitstap naar een of andere leuke manifestatie? Hoeveel mensen kunnen zich geen 

randuitgaven voor kinderen op school permitteren.  

 

Al die beperkingen maken duidelijk dat deze gezinnen ook niet echt kunnen genie-

ten van deze belangrijke wens: namelijk zelf kunnen doen en laten wat ze voor 

zichzelf belangrijk vinden. Kleding moeten kopen zonder te kunnen kiezen, enkel 

een ontspannend moment kunnen beleven als iemand anders voor hen betaalt, leu-

ke hobby’s niet kunnen doen … het zijn maar enkel voorbeelden die duidelijk maken 

hoe mensen afhankelijk zijn van anderen en van willekeur vaak. Zelfs OCMW’s zijn 

vaak niet soepel als arme mensen noodsteun vragen omdat ze plotse reparatiekos-

ten hebben, of als ze dringend aan een nieuw paar schoenen toe zijn… Nog al te 

vaak krijgen mensen in schrijnende situaties te horen dat hun budget overschreden 

is. We weten dat sociale diensten het ook anders zouden willen, maar… 

 

Als vierde wens dromen we dat kansarmen over een warme en steunende om-

geving mogen beschikken. Dat zij terecht kunnen bij vrienden en in ontmoe-

tingsgroepen waar ze zich goed voelen. Dat ze kunnen vertellen wat hen op het hart 

ligt zonder dat ze een belerende vinger te zien krijgen. Dat ze tips, goede tips van 

anderen kunnen krijgen. Dat zij in vriendschap mogen voelen dat ze evenwaardige 

mensen zijn! Dat ze soms spontaan hulp krijgen bij praktische zaken zoals: “ik zal 

jou wel even met mijn auto wegbrengen”, wanneer het echt moet.  

 

En psychologische steun wensen wij aan iedereen die naast de hulp van vrienden 

en groepen extra hulp nodig hebben omdat ze de zorg voor hun kinderen moeilijk 

aankunnen doordat ze steeds weer piekeren, of omdat ze na jarenlang proberen en 

mislukken de moed laten zakken, enz… 

 

Kort gezegd, wat wensen wij mensen in kansarmoede? Voldoende geld, mogen 

meedoen zoals iedereen, zelfbeslissingsrecht, een goede leefomgeving en 

psychische steun als het te zwaar wordt. Het lijken banale woorden. Maar het zijn 

onze wensen voor hen allemaal! 

Vingers kruisen voor de toekomst 



RAP OP STAP 

 
Heb je maar een kleine portemonnee? Maar 
wil je er toch even tussenuit voor een 

schappelijke prijs? Alleen of met het hele 
gezin? Spring dan even binnen in ons voor-

delenkantoor De Kers te Broechem (‘t 
Klooster) op woensdagmorgen 10-12 uur. 

 
 

 

Wereld-Delen wil in de komende maanden haar aanbod rond vrije-

tijd, vakantie en materiële voordelen uitbreiden. Al een aantal jaren 

lang kunnen mensen met een laag inkomen via onze werking De 

Kers genieten van voordelen rond vakantie en vrijetijd. Daartoe zijn 

we aangesloten bij het Steunpunt Vakantieparticipatie en het Fonds 

Vrijetijdsparticipatie.  

 

Daarnaast willen we voordelen die door lokale diensten, verenigin-

gen en handelaren worden aangeboden ook systematisch aanbie-

den. Daarbij hoort de mogelijkheid van een kortingspas, de Knoe-

selpas, die mensen op gemakkelijke en goedkope wijze toegang kan 

verlenen tot allerlei activiteiten. 

 

Wereld-Delen ontvangt een kwaliteitscertificaat van Rap op Stap en 

zal voor deze voordelenwerking dus samenwerken in een netwerk 

van Rap op Stap in de regio. Wereld-Delen richt zich zo naar alle 

mensen met een laag inkomen zonder onderscheid. 

 

We zijn ons er echter van bewust dat er eerst nog heel wat sensibilisering nodig is. In eerste instantie 

willen we de mensen met een laag inkomen zelf bereiken. Zij dienen eerst erin te geloven dat er voor 

hen wel echt mogelijkheden bestaan om – zoals anderen – deel te nemen aan tal van vakantie- en 

vrijetijdsinitiatieven. Verder dienen diensten, verenigingen en handelaars in te zien dat zij ook – door 

samenwerking – een aanbod kunnen doen dat vaak een win-winsituatie kan bieden voor hen én de 

mensen die van het voordeel mogen genieten. 

 

De Kers was aanvankelijk enkel een nieuwsbrief die in erg beperkte oplage werd verspreid met een 

kleine selectie aan kortingskansen. Nu zal De Kers, naast een nieuwsbrief die ruim verspreid zal wor-

den, ook een echt voordelenkantoor worden. Daar is iedereen welkom, ook wie op geen enkele ma-

nier een band heeft met Wereld-Delen.  

 

De deur zal open staan op woensdag van 10 tot 12 uur in het Klooster, Kapelstraat 19 te Broechem. 

Een officiële opening zal pas binnen een paar maanden plaatsvinden… 

De KERS op de taart 

KNOESELPAS 

Met de Knoeselpas verzamelen wij voordelen voor 

iedereen uit Ranst en als lid van de Ontmoetings-
groep te Ranst met een laag inkomen. We houden 
u op de hoogte. 

Heb je nog geen Knoeselpas? Kom eens langs bij 
ons voordelenkantoor De Kers te Broechem           

(‘t Klooster) op woensdagmorgen 10-12 uur. Je 
krijgt er alle nodige informatie. 



Algemene toelating RVA Vrijwilligerswerk 

 
Onze vzw ontving begin maart een algemene toelating van onbepaalde duur om vrijwilligers aan de 

slag te laten gaan in onze werking. Deze algemene toelating houdt in dat werklozen en werklozen 

met bedrijfstoeslag (vroeger “bruggepensioneerden”) enkel nog een individuele aangifte moeten 

doen bij de start van hun vrijwilligerstaak bij de directeur van het betrokken werkloosheidsbureau. 

Vrijwilligers die nog ter beschikking moeten zijn voor de arbeidsmarkt mogen maximaal 28 uur per 

week vrijwilligerswerk doen in onze werking en dienen uiteraard ook te voldoen aan alle gewone 

voorwaarden rond vrijwilligersvergoedingen. 

 

 

 

Op 29 maart nodigt Wereld-Delen Interna-

tionaal iedereen uit om solidair te komen ta-

felen in het Gildenhuis van Broechem 

(Pertendonckstraat 14). Vanaf 12u kun je de 

benen strekken onder tafel, een aperitief be-

stellen en genieten van soep, hoofdgerecht en 

dessert. Ondertussen steun je de projecten 

van Broederlijk Delen in Peru en vele andere 

landen. Wij geloven immers in de daadkracht 

van mensen, mensen uit lokale gemeen-

schappen, die gesteund door eigen projector-

ganisaties hun toekomst zelf in handen ne-

men.  

 

Terwijl iedereen in Broechem ijveraars aan de deur mag verwachten om een bijdrage voor 

Broederlijk Delen op te halen, kan iedereen zijn solidariteit ook tonen door samen te tafelen. Kom dus 

met familie en vrienden aanschuiven aan tafel. Ook andere solidaire organisaties kregen een uitnodi-

ging om aanwezig te zijn. Uiteraard zal ook de Wereldwinkel klaar staan met een verkoopstand. Uw 

steun aan gewone mensen, boeren zoals Marco, ondertussen bekend geraakt via TV en andere media, 

wordt ten zeerste gewaardeerd.  

 CULINAIR SOLIDAIR 

Wereld-Delen organiseert elk jaar ontmoetings– en vormingsda-

gen voor de vrijwilligers.  

 

Zo was er op woensdag 26 november een vormingsavond voor 

alle vrijwilligers. Twee medewerkers van Prisma vzw confronteer-

den ons met “moeilijke situaties”, “moeilijke mensen”… Heel her-

kenbaar voor vrijwilligers die week in week uit dergelijke ervarin-

gen hebben. 

Op woensdag 14 januari vond de traditionele jaarvergadering 

plaats waar alle vrijwilligers welkom waren om ideeën uit te wis-

selen, elkaar (beter) te leren kennen en te genieten van kaas en 

wijn. Bij het voorbije jaar en de 3-jarenplannen werd ook aan-

dachtig stil gestaan. 

Op vrijdag 30 januari organiseerde Wereld-Delen een vormingssamenkomst rond huiswerkbegelei-

ding. Aanleiding was het feit dat vanuit onze werking verschillende projecten met een geïntegreerde 

werking taalondersteuning-huiswerkklas-ouder-én schooltaak-begeleiding werden opgestart. De 

stuurgroep taal verdiept zich ook verder hierin. 

De vrijwilligers van de vrijwilligerspool te Lier verkenden de functie van verschillende diensten en or-

ganisaties die te Lier actief zijn rond mensen in armoede. Geregeld besteden ze er aandacht aan op 

de stuurgroepvergadering. 

Midden maart komen de onthaalmedewerkers van Het Magazijn samen. Zij verkennen nieuwe moge-

lijkheden in hun taak om een warm onthaal te bieden aan mensen in nood 

Op 30 maart gaat voor de tweede maal dit schooljaar een vorming door voor nieuwe taalcoaches. 

Taalwerkers konden ook al intekenen op individuele vormingsmomenten. 

Vorming 

 



 

Dit jaar niet tijdens het eerste weekend van april, 
want dan genieten we van een extra lang paasweek-

end. Maar het weekend daarna zijn we weer alle-
maal present.    
 

Je kunt er van alles vinden voor een prikje. Maar we 
hopen toch stilletjes dat veel kopers een gulle gift 

zullen schenken om onze werking een flinke injectie 
te geven... 

 

Al telt de groep Wereld-Delen zo’n 130 vaste en occasionele vrijwilligers, toch zijn er steeds handen 

tekort… Vrijwilligers zijn steeds meer onmisbaar en aangezien onze werking vrijwel volledig uit vrij-

willigers bestaat, zijn er verschillende vormen met verschillende verantwoordelijkheden van belang.  

 

Dit jaar kwam er een groot aantal vrijwilligers de groep versterken, vooral mensen die hun vrije tijd 

ter beschikking stelden van de taalwerking. Toch blijft de nood aan vrijwilligers groeien. En die ver-

zuchting klinkt harder en harder omdat de vereniging de projecten die zij uitvoert ook echt goed wil 

realiseren. 

Soms klinken de oproepen een beetje wanhopig, omdat de nood in enkele taalprojecten en in Het 

Magazijn echt groot is. In drie taalprojecten voor anderstalige kinderen, waarin 9 schoolentiteiten in 

Lier en Mortsel betrokken zijn, is er op heel korte termijn nood aan een 15-tal extra vrijwilligers. Zij 

krijgen vaste wekelijkse opdrachten bij taalondersteuning, of in een huiswerkklas, of bij het onder-

steunen van ouders en kinderen rond huiswerk aan huis én als lesgever aan ouders van deze kin-

deren. Ondanks vele oproepen melden kandidaten zich niet sneller aan dan anders. Bovendien rust 

op een aantal van deze vrijwilligerstaken iets meer verantwoordelijkheid dan in veel andere vrijwil-

ligersjobs. Dat schrikt een aantal kandidaat-vrijwilligers af. Vrijwilligers die er wel voor kiezen worden 

goed omringd en zij kunnen dan ook genieten van een aanmoedigende omgeving en hun resultaat. 

In Het Magazijn kwamen de voorbije maanden een aantal nieuwkomers opdagen tot groot genoegen 

van de anderen. Hier is enerzijds verjonging nodig: veel aanwezige vrijwilligers worden een jaartje 

ouder, doen hun werk nog heel graag, maar omwille van de drukte hopen zij om jonge nieuwe mede-

werkers. Vooral voor het onthaal van cliënten bij de projecten SoWi en De Loods in Het Magazijn zijn 

vaste vrijwilligers nodig die met een rustige en open communicatie de mensen in armoede kunnen 

opvangen. 

Dus hopen wij voortdurend op nieuwe en gemotiveerde vrijwilligers, die een langetermijnopdracht 

willen opnemen 

 

 

 

 
… en voor diege-

nen die we ge-

vonden hebben 

doen we ons pet-

je af! 

Gezocht… vrijwilligers om onze gemotiveerde ploegen te versterken 

Rommel? Neen, markt! 



 

 

Het Impulsfonds voor het Migrantenbeleid heeft het vernieuwend taalproject  “Samen aan de leertafel” 

te Lier goedgekeurd. De aanvraag was goed voor 19350 euro en beoogt een geïntegreerde aanpak 

van noden van anderstalige leerlingen in het onderwijs, die vaak falen door slechte resultaten of 

vroegtijdig de school verlaten.  

Recht en Welzijn vzw is verantwoordelijk voor de uitvoering van dit project in vier deelscholen van de 

Sint-Ursulagemeenschap te Lier: middenschool, instituut, kleuterschool en lagere school. Het project 

loopt van januari tot eind december 2015.  

 

In een geïntegreerd taalproject worden stapsgewijs verschillende stappen opgestart en gecombineerd: 

taalondersteuning van leerlingen, huiswerkklas, huiswerkbegeleiding aan huis, schooltaakondersteu-

ning van de ouders en een schooltaalgroep Nederlands voor ouders. Wereld-Delen ontwikkelde het 

project na herhaalde vragen van verschillende scholen. Meerdere scholen zochten een aangepaste 

huiswerkbegeleiding bij leerlingen die enerzijds moeilijkheden hebben met taal en die uitvallen rond 

schooltaken die zij thuis moeten vervullen. Taalwerking Wereld-Delen wenste geen loshangende deel-

werkingen op te starten en verkoos een geïntegreerde aanpak.  

 

Het project zoals ingediend bij het Impulsfonds is grondig uitgewerkt en dient te resulteren in een de-

gelijke rapportage. Het initiatief vraagt erg veel vrijwilligers en daarom is de werving al in juli 2014 

opgestart. Er zijn veel verschillende taken voor vrijwilligers, die hierbij ook vorming ontvangen vanwe-

ge onze Taalwerking Wereld-Delen. Zij kunnen zich nog steeds aanmelden via de website of mail. 

 

Aan het project wordt ook meegewerkt door het vrij CLB van Lier en door de diversiteitsorganisatie 

Prisma vzw, die het prestigieuze project stevig ondersteunen. Ook de stad Lier zal in 

de werking betrokken worden. 

 

In dezelfde lijn, en zonder projectsubsidies, liggen taalprojecten in Basisschool Het Spoor te Lier en 

in vier basisscholen te Mortsel, waar de stad Mortsel de financiering op zich neemt.  

Goedgekeurd: “Samen aan de Leertafel” 

Al wie bij Wereld-Delen aanklopt mag op zaterdag 20 juni mee naar het leerrijke, creatieve, in-

spirerende experimenteermuseum voor technologie Technopolis in Mechelen. Volwassenen en kin-

deren komen er aan hun trekken. Rond 11 uur willen we er samen aankomen en we keren terug 

rond 17 uur. Picknick meenemen of ter plaatse kopen. Wat kost het?  

 De gewone inkomprijzen voor groepen zijn voor volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar: € 

14,00;  kinderen (3 t.e.m. 11 jaar): € 11,00, kinderen onder de 3 jaar: gratis; senioren (55+): 

€ 12,50; andersvalide volwassenen: € 12,50 en 

andersvalide kinderen: € 10,00.  

 Voor personen met een laag inkomen gaat hier zo’n 

2 à 3 euro vanaf. Voor houders van een Knoeselpas 

is er een extra korting. Voor het vervoer zoeken we 

ook een goedkope regeling. We brengen u zo snel 

mogelijk op de hoogte van de juiste bedragen.  

Interesse? Mail naar wd.de.kers@gmail.com.  

Op 9 mei gaan we met onze leden van de ontmoetingsgroep van Ranst naar De Nekker in 

Mechelen. Daar gaat dan het grote Gezinsfeest door van Welzijnsschakels. Van over heel Vlaan-

deren komen Welzijnsschakels hier naartoe.  

Speeltuinen, tal van creatieve workshops, muziekoptreden, dans en belevingskansen zullen 

er staan waar jong en oud zich een hele dag kunnen amuseren. Men neemt zijn picknick 

mee of koopt iets aan enkele kraampjes. De dag sluit af met een optreden van Vuile Mon en 

zijn Vieze Gasten.  

Inkom ter plaatse: gratis voor kinderen, 1 euro voor volwassenen. Trein om 10.30 uur in Lier: 

gratis voor kleine kinderen, 3 euro vanaf 12 jaar. Inschrijven vóór 30 maart!!!!! 

Ga je mee op bezoek in TECHNOPOLIS in Mechelen ? 

 

Met jouw ontmoetingsgroep naar het Gezinsfeest in Mechelen ? 



Opnieuw kan Wereld-Delen aan de slag in een project dat het samenleving moet versterken. Van de 

Koning Boudewijnstichting kreeg Recht en Welzijn vzw de goedkeuring om 3700 euro te spenderen 

aan het samenbrengen van mensen in Lier en Ranst. Deze keer is het de bedoeling om vooral perso-

nen die weinig of niet deelnemen aan het sociale leven uit hun isolement te halen. Het gaat hier om 

mensen uit kansarmoede, anderstalige nieuwkomers… die weinig plaatsen vinden om zichzelf te zijn. 

 

Verwijzen naar instanties waar zij zich kunnen verbeteren op materieel gebied, op gebied van ge-

zondheid, waar kinderen op eenvoudige wijze kunnen samen komen en samen genieten van wat cul-

tuur, sport, zinvolle vrijetijd horen tot de opdracht die Wereld-Delen zo aan zichzelf geeft. 

Het project is reeds in september van start gegaan. Gestart werd met 

huisbezoeken en het leggen van contacten in Lier en Ranst. Tegelijk 

trachten de vrijwilligers een goede 

kijk op de sociale kaart te verwer-

ven om mensen gericht te kunnen 

raad geven en verwijzen.  

De eerste drie samenkomsten in 

Lier waren al een groot en onver-

wacht succes. Activiteiten worden 

samen met betrokkenen gepland. 

Herhaalde contacten dienen om het 

contact aan te scherpen en te luis-

teren naar hun noden.  

In 2014 voerde WD Internationaal een rossecentjesactie ten voordele van een project 

met doven in Rumonge (Tanzania). De actie bleef doorlopen tot het jaareinde. 

 

Op vraag van enkele ijverige deelnemers zetten we de actie verder. Maar dan niet 

langer ten voordele van Rumonge, maar voor de lagere school van de Broeders van 

Liefde in Kabinda (Congo). Die school is het onderwerp van de Zuidactie van Fracarita 

Belgium van dit jaar.  

 

Schooltjes in Congo geven meestal les in intrieste omstandigheden. Motivatie is er 

genoeg, maar de financiële en materiële middelen zijn erg zwak. Het schooltje “Ki-

ki”, Kindu Kimune is bouwvallig en heeft in veel klassen geen bord, noch zitbankjes. 

De school telt meer dan 1000 lagere schoolleerlingen. We steunen dus van harte de-

ze nieuwe actie van Fracarita Belgium. 

 

Begin dus maar met jouw rosse centjes opzij te leggen. Eigenlijk zijn ze niet veel 

waard, maar als we van veel kanten flesjes met rosse centjes ontvangen mogen dan 

loopt het bedrag langzaam maar zeker op. Bovendien ronden steeds meer winkeliers 

de laatste cijfertjes van prijzen af. Dus: de rosse centjes geraken stilaan overbodig. 

En beloofd, we gaan ermee door tot eind 2015! 

 

Onze werking zoekt een eigen plek in Lier waar onze ontmoetingsgroep én 

Het Magazijn aan de slag kunnen. Een eigen plek is nodig om aan een groep 

een identiteit te kunnen geven, en dus zelfwaarde en respect.  

Een tweedehandsinitiatief zoals SoWi zal er zeker nuttig zijn. Ook nu al bie-

den wij hulp aan heel wat mensen in Lier. Ken jij een geschikte en goedkope 

locatie? Meld het! Dankjewel! 

Rose Centjes Actie: vervolgt voor KABINDA (Congo) 

Goedgekeurd “Samen op weg” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enkele deelnemers bij hun “Reis 

rond de wereld” te Lier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deelnemers aan het sinterklaasfeest te Ranst! 

Op zoek naar een eigen plek in Lier 

http://wereld-delen.be/wordpress/wp-content/uploads/2015/01/KABINDAFLES.jpg


In september heeft de basisschool De Springplank haar 

intrek genomen in gloednieuwe klaslokalen. Wereld-

Delen had reeds twee lokalen ter beschikking gekregen in 

het kloostergebouw aan de straatkant maar stilaan breidt 

de groep haar territorium uit.   

 

De materialenbank die vroeger in het secretariaat stond 

heeft nu een plaats gekregen op de eerste verdieping in 

een lokaal dat wij omgedoopt hebben tot “bibliotheek”. 

Onze taalwerkers kunnen er in alle rust komen neuzen in 

boeken en ander didactisch materiaal. 

 

De ontmoetingsgroep kan er beschikken over een ruim lokaal op het gelijkvloers. De aanpalende keu-

ken is voorzien van een koelkast, een paar kookplaten, een microgolfoven. We hadden al heel wat 

servies en bestek bij elkaar verzameld maar onlangs kregen we van Water-Link een uitgebreid servies 

dat dankzij de opdruk AWW in onbruik is geraakt… Elke woensdagnamiddag kunnen de mensen van 

De Container er gezellig samen komen voor koffie en soep. Ook kinderen zijn welkom. Naast de keu-

ken is er nog een lokaal dat ze probleemloos kunnen gebruiken als speelkamer. Voor maandelijkse 

samenkomsten gebruiken we één van de vroegere klassen. 

 

Sinds kort heeft ook De Kers er onderdak gevonden. Zij die goedkope evenementen of  “Rap op Stap” 

willen, kunnen in een apart kantoortje advies krijgen over de mogelijkheden om aan lage tarieven een 

vakantie of een uitstap te plannen. Op woensdag tussen 10 en 12 uur kunnen liefhebbers de vakantie-

gidsen doornemen en het aanbod aan concerten, sportkampen, festivals, musea… bekijken. 

 

Het secretariaat blijft in het vertrouwde lokaal en is elke vrijdag “bemand”. Wie informatie nodig heeft 

kan er altijd terecht tussen 10 en 12 uur.  

 

En als we de koppen bij elkaar moeten steken is er uiteraard nog steeds de “vergaderzaal”.  

 

Omdat bij dergelijke activiteiten toch toezicht moet gehouden worden op het klooster hebben we een 

vrijwilliger bereid gevonden om de taak als chef toezicht op zich te nemen. Als de zusters nog zouden 

wonen in het klooster zou hij ongetwijfeld “rentmeester” genoemd worden… 

 

En nu maar hopen dat we nog lang gebruiken mogen maken van het kloostergebouw.  

Welke vrijwilligers kunnen wij momenteel zoal gebruiken? 

 Contactpersonen voor mensen in (kans)armoede voor Oelegem, Emblem en Broechem én Lier 

(huisbezoeken en mee organiseren van activiteiten…) 

 Taalcoaches Nederlands voor kleuters, lagere school en secundaire leerlingen in Nijlen, Malle, 

Vorselaar, Lier, Kessel, Mortsel en Antwerpen... 

 Huiswerkbegeleiders in Lier, Lisp en Mortsel - eventueel ook met contacten met ouders 

 Regionale contactpersonen voor de taalwerking voor regio Lier en regio Vorselaar 

 Medewerkers voor de internationale werking (ontwikkelingshulp—acties) 

 Vrijwilliger voor hernieuwing en onderhoud van website(s)   

Klooster  

Feesten in onze ontmoetingsgroepen 

Feesten is in bij onze ontmoetingsgroepen in Lier en Ranst.  

Op zaterdag 14 maart viert de groep in Ranst zijn verjaardag met een lentefeest in het klooster 

van Broechem. Zoals de vorige jaren zal dat op de traditionele manier gebeuren: met chocolade-

eitjes, vol-au-vent en kroketten. 

 

In Lier zijn we op zaterdag 21 maart van de partij. Daar maken we kennis met de manier waarop in 

Iraan, Irak, Afghanistan e.a. landen Nieuwjaar wordt gevierd. Tal van traditionele dingen zullen er 

aan bod komen: met info, spel, eten (zuurbesrijst met kip), muziek en dans. 

Kandidaat om vrijwilliger te worden? Een lijstje... 



Twijfel je aan de rekening die je krijgt van het ziekenhuis? 

 Omdat er ook vergissingen gebeuren in ziekenhuisrekeningen , en je vermoed dat dit het geval 

is, aarzel dan niet jouw ziekenfonds aan te spreken. Leg haar de factuur voor. Ze zullen het gra-

tis nakijken en bemiddelen om haar te laten corrigeren als er iets zou aan de hand zijn! 

 

Wat kost een kamer u in een ziekenhuis? 

 In een kamer voor één persoon betaal je al gemakkelijk 3 maal meer dan in een groepskamer 

 De kostprijs van een kamer voor twee personen bedraagt ook meer dan een groepskamer, maar 

dat valt soms wel mee. 

 In een meerpersoonskamer betaal je niets meer dan het ziekenfondstarief. (Opgelet: als je ex-

tra’s vraagt, dien je daar wél voor te betalen!) 

 Als je te ziek bent voor een meerpersoonskamer én je moet in een andere kamer liggen, dan 

betaal je daarvoor 0 euro meer dan de kamer waar je voor ingeschreven hebt. Kies je een 

meerpersoonskamer, maar je moet van de dokter in een eenpersoonskamer, dan betaal je het 

tarief van een meerpersoonskamer. 

 

Wanneer heb je recht op tegemoetkomingen via een ziekenfonds? 

 Als je gedurende 2 jaren vooraf voldoende dagen hebt gewerkt (of gelijkgestelde dagen) 

 Of: als je ten laste bent van iemand die wel (voldoende dagen) werkt 

 Of: als je een attest hebt van jouw pensioen of leefloon 

 Als je verblijft in België (bijzondere verblijfscategorieën: raadpleeg een ziektefonds) 

 De verplichte ziekteverzekering is gratis. Voor extra kosten sluit je een bijkomende verzekering 

af in een ziekenfonds. Die houdt rekening met jouw inkomen. Voor iemand met een leefloon be-

taal je normaal gezien geen extra bijdrage. 

 Twijfel? Contacteer een ziekenfonds in jouw buurt! 

 

Je gaat naar het buitenland… wat doe je? 

 Je vraagt een medische kaart aan in jouw ziekenfonds. OOK voor Nederland!!!! 

 Die medische kaart bevat meestal ook een reisbijstandsverzekering! 

 

Je hebt medische hulp nodig bij jou thuis? 

 Het ziekenfonds kan thuiszorg helpen opstarten als je alle zorgen thuis nodig hebt voor jezelf of 

iemand uit jouw gezin: dagopvang, poetshulp, personenalarm…  

 Neem contact met jouw ziekenfondskantoor 

 

Ga je naar het wijkgezondheidscentrum in Lier? 

 Wie in Lier of Koningshooikt woont kan terecht in het wijkgezondheidscentrum De Zilveren 

Knoop te Lier, Brouwerijstraat 3. Contact: 03/298 29 20. Twee huisartsen, een sociaal 

verpleegster en een psycholoog bieden er hun diensten aan. Het kan uw vaste “huisdokter” zijn. 

(Na 19 uur of tijdens het weekend en verlof spreek je zoals iedereen de huisarts van dienst aan. 

Hun remgeld word jou door het wijkgezondheidscentrum terugbetaald.). Eigenlijk doe je er juist 

hetzelfde zoals je bij een andere huisarts zou doen. Als je ingeschreven bent in het gezond-

heidscentrum ga je tijdens de openingsuren niet naar een andere huisarts, want dan betaalt het 

ziekenfonds jou de kosten niet terug. Dat ziekenfonds betaalt immers één vast bedrag voor al 

jouw consultaties aan het centrum. Voor het ziekenhuis en verzorging lopen de regels gewoon. 

 Ook als je geen ziekenfonds hebt of in Lier zonder vaste verblijfplaats bent, kan je je inschrijven 

in het wijkgezondheidscentrum. 

Meer om te weten rond ziekteverzekering 

Federaal Impulsfonds  

voor het Migrantenbeleid 


