
Editie 2016  2 - 15de jaargang 
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   O.N. 459.814.147  

Algemene coördinatie 

wereld-delen@scarlet.be  

  0498 75 75 04 

 

Taalwerking  WD 

taal.wd@gmail.com 

 

Ontmoetingsgroepen 

De Knoesels Ranst 

  0498 75 75 04 

De Nieuwe Wereld Lier 

  0493 08 97 21 

dnwlier@gmail.com 

 

Goederendepot   

Van den Nestlaan 104b 

Broechem 

    0491 07 87 51 

SoWi Ranst: maandag en dins-

dag 10-12 uur en op afspraak 

De Loods: op afspraak  

 

WD Internationaal 

wd.internat@gmail.com 

 

Begeleiding Het NET 

Spreekuur Broechem  

Woensdag 10:30-12 uur 

Spreekuur Lier  

Woensdag 17-19 uur op afspraak 

Liers Vluchtelingen Onthaal 

  

Secretariaat 

Kapelstraat 19 Broechem 

  0496 72 63 99 

Vrijwilligers en boekhouding 

administratie.wd@gmail.com 

Rap op stapkantoor De Kers     

wd.de.kers@gmail.com 

Woensdag 10-11.45 uur  en op 

afspraak 1ste ma vd maand 19-20 uur 

 

De voorbije maanden waren de aanzet voor nieuwigheden in onze werking te Lier.  
 
Zo ging een Alphagroep van start in Colibrant. Vier vrijwilligers verzorgen er op dinsdag en 
donderdag in de voormiddag lessen Nederlands voor personen, die geen Nederlands kennen, 
mogelijk nog nooit (in eigen taal) school hebben gelopen. Daarmee vullen we een tekort aan 
ten behoeve van personen die nog niet terecht kunnen in het reguliere lesaanbod. Eind juli stopt 
deze werking, waarna de deelnemers in september in het reguliere aanbod kunnen starten. 
 
Of ze kunnen nog even overstappen naar de Zomerbabbel, een conversatietafel, ingericht in 
het stadskantoor van Lier voor personen die Nederlands leren, maar tijdens de vakantiemaan-
den geen oefenkansen meer hebben te Lier. In juli en augustus kunnen zij er op woensdagen 
van 19 tot 21.30 uur terecht. En sterke groep vrijwilligers zal hen ondersteunen. 
 
Het zal hen helpen hun uitleg te doen als ze bijvoorbeeld in Kinnebaba kledij en andere goe-
deren voor kindjes tot 3 jaar willen ruilen. Want ook daar helpen enkele van onze vrijwilligers 
om de splinternieuwe ruilwinkel te laten draaien. En—als alles loopt zoals voorzien—komt er 
na de zomer ook nog een sociale winkel bij… in het centrum nabij de St. Gummaruskerk. 

 

Nieuwigheden in Lier 

Gezondheid en knuffelen - 
een uitstekende combinatie, 
waar iedereen naar uitziet 
en maar weinigen, die die 

knuffel krijgen. 
 

Ja, knuffelen is knus, 
is keitof, en helpt 

ons om te ontspannen. 
Een knuffel is een teken 

van liefde en deze wereld 
zit te snakken naar 

die knuffel. 
 

Net als een glimlach, 
zo werkt de knuffel 

ontspannend en is daarvoor 
de beste therapie. 

Maar we zijn dat niet  
gewoon, dat knuffelen, 

we moeten veel schroom 
overwinnen want wat 

zullen de mensen 
wel niet denken/zeggen. 

 
En daarom moet je er 

nu net maling aan hebben, 
lap het aan je laars, 

weg met die aarzeling. 
Geef die ander een knuffel 

en je maakt die ander 

Een Knuffel-gratis,  

Gezondheid en jezelf een groot stuk 
gelukkiger. 

Geef die ander elke dag 
een paar knuffels 

als je de kans krijgt. 
Het is als zonneschijn, 

die in de regen 
door de wolken piept. 

 
Het idee is niet nieuw. 
Van vrienden hoorde ik 

dat ze dat als groep 
in de straten van Zagreb 

deden en ook in Buenos Aires. 
 

Gratis! 
Ze zeiden eigenlijk; 
“Wij willen vrede!” 

Het is een uitstekend idee, 
ze zouden het overal 

moeten doen voor de vrede. 
 

Ja, het is gratis 
en ik heb er genoeg 
om te geven, maar  

het is net als met de liefde 
niet af te dwingen. 

En een echte glimlach 
komt er meestal ook bij. 

 
Groeten en tot hoors, 

Tim T. 

“De ontmoetings-

groep, daar kan ik 

mijn ding kwijt, 

Daar stijgt mijn     

waarde.” 

 
Uitspraak van een  

groepsfilosoof 

Heb je een laag inkomen, maar je 
wil er tijdens de vakantie ook een 
paar dagen/weekje op uit, kin-
deren mee op kamp laten gaan, 
lidgeld betalen, enz… Kom dan 
eens langs… bij De Kers 



11,4% van het totaal aantal geboorten in Vlaanderen in de periode 2011-2013 vond plaats in 
een kansarm gezin, leert ons de kansarmoede-index van Kind en Gezin. Dit percentage is 
sinds 2005 opvallend gestegen. Om armoede op een structurele manier aan te pakken en de 

generatiearmoede een halt toe te roepen, moeten we blijvend inzetten op de strijd tegen armoede van kinderen en van de gezin-
nen waarin ze opgroeien. De recente literatuur en het recent onderzoek rond kinderarmoede toont aan dat de periode tussen nul 
en drie jaar cruciaal is voor de ontwikkeling van intellectuele, emotionele en sociale vaardigheden van jonge kinderen en het 
doorbreken van de armoedespiraal. Achterstanden die voor de geboorte of in de eerste levensjaren ontstaan, zijn later niet meer 
in te halen.  
Als vereniging dienen wij bijzonder aandacht te hebben voor gezinnen met kinderen. Een aantal van hen bereiken wij op een of 
andere manier. Misschien dienen wij binnen taalprojecten ook aandacht te hebben voor opvang van kinderen om zo aan hun 
ouders de kans te geven in die projecten actief mee te doen. En misschien kunnen wij in de ontmoetingsgroepen nadenken op 
welke manier we meer voor deze groep gezinnen kunnen betekenen... 

 
 
 

Het is dit jaar het Jaar van Barmhartigheid, uitgeroepen in de 
katholieke kerkgemeenschap. Heel wat vrijwilligers geven af en 
toe te kennen dat zij sympathie hebben voor geloof en kerkelij-
ke dienstbaarheid. Onze coördinator is als permanent diaken 
ook vast verbonden aan onze vereniging: hij werd door het bis-
dom formeel aangesteld om de zorg voor mensen in armoede op 
zich te nemen in onze werking. 
 
Zetten we die 7 gewone werken van barmhartigheid eens op een 
rijtje:  
1. De hongerigen spijzen: gebeurt bij ons soms letterlijk. Som-

mige mensen vragen voedsel op onze permanenties wan-
neer er geen geld meer in huis is. Gelukkig hebben wij een 
kleine voedselbank. 

2. De dorstigen laven: buiten het feit dat je letterlijk melkpoe-
der voor baby’s en melk bij het voorgaande kan voegen, 
betekent “dorst laven” bij ons vaak “mensen op adem laten 
komen”, hen een kring aanbieden waar zij zich goed voelen 
en tot hun recht kunnen komen. Bijvoorbeeld in onze ont-
moetingsgroepen kan dat. 

3. De naakten kleden: letterlijk bieden wij via ons depot en 
projecten mensen uiteraard kledij aan. Maar soms kunnen 
mensen in onze werkingen een nieuwe adem vinden, erva-
ren dat ze waardevol zijn… Ze komen weer tot hun recht, 
ze hoeven zich niet te schamen. Het is boeiend te zien hoe 
mensen elkaar pluimpjes geven en elkaar een positief beeld 
weergeven. 

4. De vreemdelingen herbergen: hier doen we letterlijk aan 
mee, zeker nu ons Liers Vluchtelingen Onthaal volop 
draait. Maar ook bij Samen Inburgeren en de taalwerking 
bieden wij mensen op de vlucht en op zoek naar een beter 
leven, allerlei kansen aan. 

5. De zieken verzorgen: letterlijk bieden wij via WD Solidair 
mensen, als ze het nodig hebben, de kans om medicatie aan 
te kopen, wanneer zij er gezien hun statuut geen kunnen 
kopen ofwel enkel essentiële medicatie kunnen kopen en 
niet degene die hun vaak wat comfort geeft: verlichting van 
pijn bijvoorbeeld... 

6. De gevangenen bezoeken: we brengen geen bezoeken, maar 
we geven wel integratiekansen aan personen die weer op-
nieuw de maatschappij instappen. Maar we zijn ook steeds 
attent voor situaties waarin mensen gevangen zijn in een 
web van reglementen, of als ze uitgesloten zijn “zonder de 
juiste papieren” bijvoorbeeld. Die uitsluiting is ook een wa-
re gevangenschap.  

7. De doden begraven: doen we ook niet letterlijk, maar bij 
ons mogen mensen hun hart luchten, ze mogen weer lachen 
en de zorgen, die hen soms zeer zwaar op het hart liggen, af 
en toe vergeten. Zo staan mensen langzaam weer rechtop. 

Barm-hart-igheid 

In 2016 heeft of had Wereld-Delen, dat startte 
in 1993, enkele dingen te vieren. Welke? 
 
Eind 1995 werd de vzw boven de doopvont ge-
houden en dit verscheen in januari 1996 in het 
Belgisch staatsblad: van dan af zijn we dus ef-
fectief een geregistreerde vzw. Twintig jaar 
vzw dus. 
 
In 1996 gaven we ook huisvesting aan een eer-
ste vluchtelingengezin en op het einde van het 
jaar maakten we een eerste zaak juridisch aan-
hangig bij een rechtbank ter verdediging van 
een van onze cliënten. 
 
In februari 2001 kregen we een eerste kleine 
stapelruimte ter beschikking van Wereldmissie-
hulp. Op 1 maart gingen daar de deuren open 
voor het project De Loods. Dit project is dus 15 
jaar aan ‘t groeien. Project Sociale Winkel zou 
10 jaar later starten op 15 april en bestaat dus 
dit jaar 5 jaar. 
 
2001 was ook het jaar waarin een eerste taalco-
ördinator aan de slag ging én tegelijk een eerste 
administratieve medewerker. De taalwerking 
startte in 1999. In 2006 kwam er een admini-
stratieve kracht bij voor die taalwerking: die is 
er niet meer, wat momenteel een groot gemis is! 
 
Het steunfonds Mannanam werd dat jaar opge-
richt als steun voor pater Vallavanthara in India. 
Jammer genoeg zou hij een aantal jaren later 
sterven aan kanker. 
 
In 2006 kregen we voor de eerste keer subsidies 
van de gemeente Ranst, eerst steun voor de 
voedselhulp en nadien werkingssubsidies. 
 
Eind dat jaar startten we in Lier met het project 
Taal en participatie in het onderwijs. Dat was 
het begin van een groeiende samenwerking met 
steeds meer diensten die in lier actief zijn. 
 
Maar we staan niet stil. Ook dit jaar nemen we 
nieuwe initiatieven maar besteden we tegelijk 
aandacht aan al wat we reeds bereikten met zeer 
velen samen. Helpers zijn nog steeds welkom, 
jazeker! Samen staan we sterk tegen kansar-
moede! 

Wereld-Delen viert sinds 1993 

Kinderarmoede 



 

WD Internationaal 

Onze internationale werking draait ook vlot. Op 22 mei oprganiseerde ze voor 
de eerste keer een Braziliaanse brunch ten voordele van de Actie voedselhulp 
in Campestre. Onder andere dankzij de gulheid van bakker Van den Bogaert 
konden wij de eerste dertig deelnemers een zeer gulle maaltijd aanbieden. Ook 
de Zuiderse hapjes en drankjes gingen er vlot in. Dat er volgend jaar opnieuw 
zo’n initiatief moet komen staat vast: elke deelnemer vroeg het. Dus…?! 
Voor Campestre, dat door Força Brasil geholpen wordt, deden wij ook mee aan 
“Proef de wereld”, een wandel-eetinitiatief van de GROS Ranst. Ook hier kre-
gen we goede reacties. 
Ondertussen loopt in een aantal winkels, bakkers e.a. een rossecentjesactie. Die opbrengst gaat naar Fracarita Inter-
national België, dat wereldwijd initiatieven steunt in de zorgsector, gehandicaptensector en geestelijke gezondheid. 

Oude fietsen welkom 

Ons goederendepot heeft een nieuwe fietshersteller. Maar hij 
heeft niet zo veel werk. Er is veel vraag naar fietsen, maar de 
laatste tijd worden fietsen duidelijk minder aangeboden.  
Voor mensen in het asielcentrum is een fiets een groot deel 
van hun vrijheid. Meer vervoermiddelen kunnen ze zich niet 
permitteren. Maar ook gezinnen met een laag inkomen zijn 
sterk geholpen met een fiets, op en top in orde, ook al blijkt 
hij samengesteld uit onderdelen van verschillende oude fiet-
sen. 

Binnen onze materiële hulp zijn we actief geworden in een nieuwe 
werksector: de ruilwnikel. Van Kinnebaba te Lier werd als partner 
bij het Sociaal huis te Lier in mei officieel geopend. Hier zie je  
onze medewerker Ally, die de helft van het winkelmeubilair ter 
plaatse in elkaar heeft getimmerd en in de aanwezige kasten rekken 
heeft aangebracht. 
Ondertussen loopt de ruilwinkel op zich vrij goed. Ook al staat hij 
open voor Jan en alleman, toch hopen wij dat er via tegemoetko-

mende initiatieven een echt steu-
nend aanbod naar mensen in ar-
moede mogelijk is. 
 

Ruilwinkel te Lier 

Taalondersteuning én schooltaakbegeleiding 

Hiernaast zie je het titelblad van de brochure “Samen aan de leertafel”. De brochure heeft tot 
doel om andere scholen en instanties aan te moedigen om geïntegreerde taal en schooltaak-
projecten op te zetten. “Samen aan de leertafel” is naast een weerslag van ervaringen in de 
verschillende scholen van St Ursula in het centrum van Lier ook een verslag van positieve 
ervaringen in scholen van Mortsel en ‘t Spoor in Lier. Taalondersteuning én schooltaalbege-
leiding als integrale aanpak blijft een leerervaring. Ook de komende jaren gaan we stapvoets 
verder met de vaste wil om vanuit de leerlingen ouders te kunnen bereiken rond thema’s uit 
de schoolse wereld, een wereld die vaak cultureel ver weg ligt voor nieuwkomers…. 



ZONDER FISCAAL ATTEST 
Wil je een bijdrage storten voor één van 

onze internationale projecten? Dat 
kan op het rekeningnummer van Wereld-

Delen Solidair. Vermeld het doel van 
jouw keuze zodat wij weten voor welke 
actie het bestemd is: bv. “Campestre”, 

“Broederlijk Delen”, “Simalia” (of 
Fracarita Belgium), “Caritas Internatio-
naal”. .. Wil je het Liers Vluchtelingen 
Onthaal steunen? Dat kan op datzelf-

de nummer met vermelding “Liers 
Vluchtelingen Onthaal”.  

 
Het rekeningnummer van Wereld-Delen 

Solidair is BE81 7895 7791 6924. 
 

MET FISCAAL ATTEST 
Wil je een belastingattest (vanaf 40 euro 

per jaar), dan kan dat voor ons begeleidings-
werk. Niet de internationale projecten maar 
zeker wel het Liers Vluchtelingen Onthaal 

kan je zo steunen.  
 

Schrijf dan een bedrag over vanaf jouw    
eigen rekening op het rekeningnummer  

BE80 7765 9023 3377 van                           
Caritas Hulpbetoon vzw en ver meldt 

“project 8376 Het NET”.  
 

Dank u! 

Financiële steun ? 

De ontmoetingsgroepen werken prima! 

Heb je een goedkope huurwoning ter be-
schikking voor asielzoekers te Ranst?  
 
De nieuwkomers kunnen begeleid worden: 
Wereld-Delen of een nieuwe organisatie 
“Woonhulp” in Lier kunnen bemiddelen bij 
mensen die moeite hebben om een eigen 
stekje te vinden! En jouw woning is in goe-
de handen. 

 

BBQ 20 augustus 

Op zaterdag 20 augustus verwachten wij héél véél volk voor de 
jaarlijkse barbecue van Wereld-Delen, die voor de tweede keer 
doorgaat in Den Boomgaard te Broechem. We duimen opnieuw 
voor mooi weer, want dat maakt een barbecue echt ontspan-
nend. 

Zou jij het zien zitten om met jouw vereniging of misschien zelfs 
op eigen kracht Wereld-Delen te steunen via een activiteit in de 
Warmste Week – Music for Life 2016? We zouden het tof 
vinden. 
Is er een van de deelwerkingen, die speciaal jouw 
aandacht trekt en die jij in de kijker wilt stellen? Jij 
kiest! 
Informatie over onze werking bieden wij graag aan 
en, waar wij kunnen, ook logistieke hulp. 

19 coaches en 23 inburgeraars zijn in juni 
gestart voor zes maanden gezamenlijke af-
spraken, activiteiten allerhande. 
Stad Lier gaf hen hiervoor een hele boel kor-
ting– en vrijkaarten om hen uit te nodigen 
deel te nemen aan het sociale leven in Lier: 
zwemmen, uitgaan, bezoekjes, shoppen  enz. 
Het was een zeer intense voorbereiding, 
waarbij 30 kandidaat coaches en 42 inburge-
raars zich hadden aangemeld. Enkelen vielen 
weg door eigen keuze, anderen door te wei-
nig tijd voor het opzet, weer anderen omdat 
hun basiskennis Nederlands onvoldoende 
was om vlot afspraken te kunnen maken... 
Vooral leuk was het om na zwakke jaren op-
nieuw een stevig aantal coaches te zien ver-
schijnen. We wensen de duo’s en trio’s een 
leerrijke en vriendschappelijke periode. 

Samen inburgeren 5 gestart 

Onze ontmoetingsgroepen zitten sterk in de lift. In Broechem heerst 
er elke week een mooie sfeer tijdens de ontmoetingen op woensdag. 
En de crea-samenkomsten op donderdag worden door de groep ook al 
wekelijks zelf  aangewakkerd. Samen met de groep in Lier waren er 
zowat 70 deelnemers voor een bezoek aan de zoo van Antwerpen. En 
voor internationale vluchtelingendag, waaraan ook het Liers Vluchte-
lingen Onthaal deelnam (zie foto), kwamen we aan een goede veertig 
inschrijvingen, waarvan enkelen (door het weer of voetbal?) waren 
weerhouden. Boeiend en aanmoedigend voor de leden zelf, maar ook 
deugddoend voor de vrijwilligers. 

Vrijwilliger worden 

Het hele jaar door zoekt Wereld-Delen bijkomende vrijwil-
ligers.  
Op dit ogenblik ligt de klemtoon enerzijds op vrijwilligers 
voor in het goederendepot en de Sociale Winkel te Lier en  
anderzijds op taalcoaches om het komende schooljaar voor te 
bereiden. Administratieve hulp op het secretariaat blijft ook 
zeer welkom. 
Kandidaten gebruiken kunnen het contactformulier op de 
website gebruiken of sturen een mailtje naar: 
wereld-delen@scarlet.be 


