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Schakelen is het infoblad van 

Wereld-Delen  

en verschijnt 4 keer per jaar. 

Wil je meer exemplaren of de 

nieuwsbrief niet meer ontvan-

gen? Zend een mailtje naar 

administratie.wd@gmail.com.  
 

Verantwoordelijke uitgever: 

Chris Nollet 

Recht en Welzijn vzw 

Nierlenderstraat 16 2520 Ranst 

(Broechem) 

O.N. 459.814.147  

 

Algemene coördinatie 

wereld-delen@scarlet.be  

0498 75 75 04 

 

Taalwerking  

taal.wd@gmail.com 

 

Ontmoetingsgroepen 

De Knoesels Ranst 

0484 35 60 88 

De Nieuwe Wereld Lier 

0493 08 97 21 

dnwlier@gmail.com 

 

Het Magazijn 

Van den Nestlaan 104b Broe-

chem 

0491 07 87 51 

SoWi: maandag en dinsdag 10-

12 uur en op afspraak 

De Loods: op afspraak 

 

Wereld-Delen Internationaal 

wd.internat@gmail.com 

 

Begeleiding 

Het NET (spreekuur) 

Woensdag 10:30-12:30 uur 

Vrijwilligerspool WD-Lier  

Woensdag 17-19 uur op afspraak 

De Kers (vrijetijd en vakantie) 

wd.de.kers@gmail.com 

 

Secretariaat 

Kapelstraat 19 Broechem 

administratie.wd@gmail.com 

Op vrijdag 10-12 uur en op af-

spraak 

 

 

 

In december 2014 herstartte de ontmoetingsgroep 

De Nieuwe Wereld te Lier met maandelijkse samen-

komsten. Bedoeling is om mensen in kansarmoede 

en mensen uit anders-culturele middens samen te 

brengen. Binnen die samenkomsten kan vriend-

schap en respect groeien, maar kan ook gewerkt 

worden aan de noden van deze gezinnen. Met lage 

drempel en zonder al te grootse plannen uiteraard. 

Maar mensen mogen er zichzelf zijn en kunnen te-

gelijk ontdekken dat mensen eigenlijk overal dezelfde behoeften hebben, soortgelij-

ke vreugden en levensdoelen. 

 

Te Lier liepen we zo een sterk parcours: de opkomst is stevig. Zowel kinderen als 

volwassenen nemen deel. Uiteraard is er steeds een stukje babbel en knabbel bij. Er 

werd samen gezocht naar wat hen ter harte gaat, er werd gespeeld samen met de 

kinderen, verteld over de landen van herkomst, kinderen luisterden een verhaal, we 

speelden samen een gezelschapsspel, we oefenden Nederlands, we vierden nieuw-

jaar zoals dat in Iran en omgeving wordt gevierd, we dansten samen met de vrou-

wen, enz…  

 

De Nieuwe Wereld is volop in opbouw. Mensen die als vrijwilliger – bv. als kook-

moeder - aan de slag willen, zijn zeker welkom! 

 

Gelijkaardige geluiden in Ranst. Daar kreeg de ont-

moetingsgroep De Container een andere naam:     

De Knoesels. De naam verwijst naar de teelt van 

oudsher van stekelbessen (knoesels) in de regio. In 

Ranst was er een veiling waar onder meer deze bes-

sen verhandeld werden. 

 

Maar de ontmoetingsgroep is al een hechte vrien-

dengroep geworden. Veel kleiner dan Lier (hoe kan dat ook anders), maar hechter. 

Niet enkel de maandelijkse samenkomsten, waarbij er een vaste kern werd opge-

bouwd, maar ook de maandelijkse knutselactiviteit en de wekelijks koffie in ‘t kloos-

ter zijn stilaan vertrouwd geworden. 

 

Beide ontmoetingsgroepen gingen naar aanleiding van Vluchtelingendag 20 juni op 

uitstap naar Technopolis in Mechelen: een zeer geslaagd gebeuren! 

Ontmoetingsgroepen doen het goed 

Vrijwilliger worden? Mail ons... 

Steeds blijven wij op zoek naar nieuwe bijkomende vrijwilligers voor de vaste en 

nieuwe werkingen. Voel je je geroepen tot taken zoals: “kookmoeder”, administra-

tief medewerker, sorteerder, onderhoudsmedewerker voor ‘t klooster, taalcoaches 

(voor kleuters tot volwassenen), huiswerkondersteuners, regionaal contactpersonen 

om vrijwilligers te ondersteunen, en een sociaal verkoopteam voor een nieuw pro-

ject. Deze opsomming is niet al omvattend en er zit heel wat variatie in deze taken. 

Twintig extra vrijwilligers kunnen zeker hun gading bij ons vinden…  Kom eens pra-

ten als je wat vrijetijd hebt...  



 

Onze vzw sloot een overeenkomst (convenant) af met de stad Lier en 

wordt daarmee erkend als welzijnsorganisatie. Het is een bevestiging van 

het werk dat we al jaren doen. Het geeft ook uitzicht op een hogere veroe-

ding en meer faciliteiten.  

Wij sluiten aan sociale bekommernissen van stad Lier. Wij zijn actief rond 

diversiteit, inburgering en discriminatieaangelegenheden, bevorderen actief 

via ontmoeting  de samenhang in de stad en bijzonder rond taal zijn wij een héél actieve vereniging 

in Lier. Onze materiële hulp (Het Magazijn) wil dichter bij de mensen in Lier komen. In het vooruit-

zicht op een echt verdeelpunt in Lier werken wij mee aan een paar kleinschalige kledij-initiatieven. 

Onze vrijwilligerspool in Lier wordt bevestigd in haar inspanningen om kansarme gezinnen meer nabij 

te zijn, maar ook om mensen van vele culturen en talen bij elkaar te brengen in de werking De Nieu-

we Wereld. Verwijzing en samenwerking met andere diensten zijn nu al legio en worden in de conve-

nant bevestigd. De subsidies van de stad Lier gaan nu sterk de hoogte in. Op die manier worden in-

spanningen die in het verleden via projectsubsidies of uit eigen middelen gebeurden, nu financieel 

gewaardeerd.  

Ondertussen blijven we oproepen doen naar nieuwe medewerkers in Lier om de weg die wij ingesla-

gen zijn nog beter te bewandelen. Als na twee jaar de convenant weer beoordeeld wordt hopen wij 

met een versterkte en ingewortelde werking te Lier naar buiten te kunnen komen. 

Convenant met stad Lier 

Hernieuwde samenwerking met “Prisma vzw” (Iintegratie-Inburgering) 

Naast de stad Lier hernieuwden we ook onze samenwerking met Prisma te Mechelen. Daarbij werden 

de faciliteiten in het Prismagebouw te Lier, die ons een vaste stek en permanentie voor Lier gaven, 

bevestigd. Prisma veranderde sinds januari 2015 van naam en werd het Agentschap Inburgering en 

Integratie Antwerpen. Deze organisatie is een extern agentschap voor de Vlaamse overheid en actief 

rond diensten voor integratie, inburgering, sociaal tolken en vertalen. Het is een adviserende en on-

dersteunende partner voor openbare besturen, organisaties, bedrijven en andere diensten in de pro-

vincie buiten de stad Antwerpen. 

Onze werking is actief rond taal, diversiteit en inburgering, rond vluchtelingenmaterie. Op die manier 

zijn wij als vrijwilligersorganisatie een geschikte partner van Prisma/AIIA in Lier. Bij de ontwikkeling 

van nieuwe initiatieven kunnen wij bijdragen bij de uitvoering van hun plannen. In’t bijzonder wat de 

taalwerking betreft is dat het geval. Omdat de werking van het nieuwe agentschap op het moment 

van de hernieuwing van de samenwerkingsovereenkomst nog zoe-

kende is werd een tijdelijke overeenkomst afgesloten. Vanwege Pris-

ma/AIIA kunnen wij rekenen op ondersteuning bij onze werking, en 

zij kan bij ons praktische hulp en een inhoudelijk goed onderbouwde 

partner vinden. Financiële gevolgen zijn er niet voor onze werking, 

maar wel praktische voordelen zoals de genoemde faciliteiten in het 

Prismagebouw aan de Antwerpsesteenweg 27 te Lier. 

Pop-up in Lier 

Onze goederenhulp Het Magazijn ondersteunt sinds kort twee kleinschalige kledij-initiatieven voor 

mensen met een laag inkomen te Lier.  

Enerzijds is er de ondersteuning van een kledijmuur in het Sociaal Huis te Lier. Deze muur wordt ge-

voed door kledij, die het personeel van het stadkantoor verzamelt, aangevuld met kledij uit onze 

stapelruimte. 

Onze vrijwilligers zorgen verder ook voor het sorteerwerk en aanvoer van een trimestriële pop-up-

kledijverkoop aan het sociaal restaurant Kome Nete in Lier. Op die manier komen wij in Lier mensen 

met een laag inkomen tegemoet.  

Ondertussen blijven we verder op zoek naar een eigen vaste stek voor Het Magazijn in Lier. 

Wie wil actie voeren rond onze werking? 

Wereld-Delen is opnieuw kandidaat bij Music for Life. In de warme week voor 

Kerstmis kan iedereen die onze werking apprecieert een actie op getouw zetten 

om ons te steunen. Ben jij zo iemand die met vrienden, collega's’ (misschien een 

heel bedrijf of school) actie voor ons wilt voeren? Laat het ons weten... 



Wereld-Delen voorziet elk jaar in lerende samenkomsten voor vrijwilligers, die een meerwaarde kun-

nen zijn voor de werking.  

De algemene vrijwilligerssamenkomst in januari doet ieder jaar weer nadenken over de plaats van 

onze werking in het welzijnsgebeuren. Dit jaar eveneens, omdat de nieuwe 3-jarenplannen werden 

toegelicht. Stof genoeg om over na te denken! 

Ook al dit jaar ging er een samenkomst door waarop de volledige jaarrekening werd toegelicht. 

Daarbij werd geprobeerd ook aan de grootste leek op gebied van boekhouding duidelijk te maken 

hoe rond de verschillende werkingen een coherent beleid wordt gevoerd. Tegelijk was het een mo-

ment waarbij vrijwilligers andere deelwerkingen dan de eigen werking uitgebreider konden verken-

nen. Het is immers ook belangrijk om in het grote bos dat onze vzw ondertussen al geworden is, de 

bomen te zien staan. 

In de taalwerking zijn de vaste samenkomsten en periodieke uitwisselingsmomenten van groot be-

lang. De schoolrealiteit van vandaag verandert sterk en taalcoaches dienen een eigen zelfstandige 

plaats er in te vinden. Onze stuurgroep hecht er dan ook groot belang aan dat alle nieuwe taalvrijwil-

ligers aan vorming voor startende taalcoaches deelnemen. In het voorbije schooljaar kwamen we 

ook driemaal samen rond huistaakbegeleiding, drie interessante leermomenten waren het. Huiswerk-

ondersteuning bij anderstaligen is een materie die ook belangrijker zal worden in de komende jaren. 

Vorming en uitwisseling  

Federaal Impulsfonds  

voor het Migrantenbeleid 

De foto bij dit artikel is al 5 jaar oud. Veel eerder, al eind 1999, startte Wereld-Delen met taalonder-

steuning bij anderstalige leerlingen in Lier. Dat gebeurde toen in één school. De vrijwilligers verzamel-

den wekelijks hun leerlingen uit drie andere scholen.  

Vandaag is Taalwerking Wereld-Delen actief op 46 locaties, waarvan 13 locaties in Lier. Zij geeft on-

dersteuning aan kleuters, leerlingen uit lager en secundair onderwijs én aan volwassenen, 207 perso-

nen in totaal in Lier. Daarnaast is er ook nog huiswerkbegeleiding voor anderstalige leerlingen. Zo wil 

ze kansen creëren die niet voorzien zijn binnen het gewone aanbod in scholen of bij reguliere aanbie-

ders van volwassenenonderwijs. Meestal is de taalwerking actief in scholen tijdens de schooluren, 

maar ook aan huis of op locaties zoals in het Wijkhuis Herderin en de sporthal van het KTA, waar een 

taalaanbod aan volwassenen wordt gegeven. 

Taalcoaches creatief en geëngageerd 

Wereld-Delen geeft zelf ook begeleiding en vorming aan haar vrijwilligers. Een pedagogische opleiding 

wordt niet van startende taalcoaches verwacht, ook al kan die zinvol zijn. De uitdagingen zijn soms 

groot. Maar het enthousiasme van leerlingen geeft de vrijwilligers vaak een kracht die grenzen kan 

verzetten. Voor langere tijd zich engageren (een schooljaar of langer) en creatief aan de slag willen 

gaan, dat zijn troeven van een sterke taalcoach. En dat wordt ook sterk gewaardeerd door leerlingen, 

leerkrachten, scholen en andere betrokken instanties. Als vrijwilliger haalt men zelf ook energie uit de 

enkele uurtjes of één of meer halve dagen die men wekelijks vrij maakt om aan taalondersteuning te 

besteden.  

Misschien is het werk als taalcoach iets voor jou? 

Momenteel heeft Taalwerking Wereld-Delen een tekort aan vrijwilligers, 

zowel voor leerlingen uit het basisonderwijs, als in het secundair onder-

wijs als bij de taalwerking met volwassenen. Niet enkel taalcoaches, 

maar ook een coördinerende vrijwilliger is welkom. Wil je verhalend en 

speels met kleuters aan de slag, of zoekend creatief bij een andere 

groep, of zie je coördinerende taken zitten, dan is jouw kandidatuur 

welkom bij Taalwerking Wereld-Delen. 

15 jaar Taalwerking Wereld-Delen in Lier 



 

 

 

We beginnen dit overzicht graag met 

een dikke proficiat voor alle vrijwil-

ligers van Wereld-Delen die zich heb-

ben ingezet om van de jaarcampagne 

van Broederlijk Delen een succes te 

maken: zij die huis aan huis gingen 

om te collecteren, zij die geholpen 

hebben aan het solidariteitsmaal.  

Daarboven ook de leerkrachten die in 

de scholen de solidariteit bij leerlingen 

trachtten bij te brengen.  

Het resultaat mag er zijn: 3631,81 eu-

ro. Een klein beetje kosten voor spaar-

busjes en administratie gaat hier nog 

vanaf, wat betekent dat zowat 3600 

euro echt naar Broederlijk Delen en 

haar projecten zal gaan.  

De kinderen van beide scholen haalden 

samen 790 euro bij elkaar, bijna een 

verdubbeling tegenover vorig jaar. Het 

solidariteitsmaal was in 2014 een te-

genvaller. Dit jaar echter was het sal-

do 1231 euro, een goed resultaat.  

De huis aan huiscollecte bracht een 

klein beetje minder op, maar hier re-

kenen we op gestegen stortingen 

rechtstreeks aan Broederlijk Delen.  

Mensen bij wie deze hulp terechtkomt 

zullen nooit weten welk geld uit Broe-

chem kwam, maar iedereen hier die 

heeft bijgedragen tot dit mooie resul-

taat mag wel weten: uw bijdrage doet 

bij mensen in het Zuiden wonderen. 

Ook de boeren in Peru die dit jaar in 

de kijker stonden! Dank daarvoor! 

Broederlijk Delen in Broechem 

3631,81 euro 

Voor een menulijst kan 

je terecht op vermelde 

adressen of via mail: 

wereld-delen@scarlet.be. 

Blijf ons steunen! 

Stort jouw bijdrage op rekeningnummer BE81 

7895 7791 6924 van Wereld-Delen. 

Wil je een belastingattest (vanaf 40 euro per 

jaar), stort dan op rekeningnummer BE80 

7765 9023 3377 van Caritas Hulpbetoon vzw 

en vermeld “project 8376 Het NET”. Dank u! 

Houders van een knoesel-

pas genieten korting: 

Standaardmenu: 5 euro, 

kinderen: 3 euro 


