
 

 

 

 

 

Vrijwilligers zijn welkom bij  

WD Internationaal  

- voor actievoering 

- voor een huis-aan-huis-collecte en het 

solidariteitsmaal ten voordele van Broe-

derlijk Delen 

- voor het houden van een promotie-

stand her en der 

- voor bedeling van gerichte informatie 

over acties 

- voor deelname aan rommelmarkten 

met een WD-Internationaalstand 

- voor het jaarlijkse kerstproject met ont-

moeting 

 

 

 

Mail ons! 

“wd.internat 
    @gmail.com” 

Ook jij bent drager van deze wereld! 

Vrijwilliger worden  
voor het Zuiden? 

Kansen Kansen Kansen    
voor hetvoor hetvoor het   

ZuidenZuidenZuiden   

Tel. 03 / 485 73 52 

Secretariaat: Kapelstraat 19 2520 Broechem 

wd.internat@gmail.com 

www.wereld-delen.be 

Wereld-Delen  

Wereld-Delen Internationaal is een werking van de vzw Recht en Welzijn te 

2520 Ranst Broechem, Nierlenderstraat 16, ondernemingsnummer: 

459.814.147 

Laatste aanpassing 09.03.2013 

Wereld-Delen 
Je doet een gift via WD Internationaal door te stor-
ten op BE38 8335 3522 7472. Zonder vermelding 

sluit je aan op de laatst lopende actie. Met vermelding 
begunstig je het project van jouw keuze.  
Vraag info over de lopende projecten. 



Wereld-Delen Internationaal geeft kansen 

 

 

Wil je enkele projecten leren kennen, waar WD 

Internationaal aandacht aan besteedt? 

Surf dan naar  

www.wereld-delen.be           

Basisopdracht 

 

Gezien de vraag van wijlen pastoor Mon 
Vleugels werd een internationale solidari-
teitswerking één van de basispijlers van de 
werking Wereld-Delen. Bij de start in 1993 
kreeg de Balkan-actie ten voordele van Ex-

Joegoslavië de eerste aandacht.  

Wereld-Delen koos voor actievoering  
enerzijds op fondsen voor projecten gericht 
en anderzijds op sensibilisering. Zij is voor-
stander van gemeentelijke samenwerking. 

 
Tot haar vaste werking horen de jaarlijkse 

campagne van Broederlijk Delen en  
noodoproepen voor activiteiten van  

Caritas Internationaal. In het voorjaar en 
rond Kerstmis wordt steevast een project 

voorgesteld. 

 
Eigen projecten 

 

Vele jaren ondersteunde WD Internationaal 
tal van projecten en maakte zij actief de 

keuze om deelprojecten te realiseren met 
eigen inbreng. Dat gebeurde voor projecten 
in India, Congo en Nicaragua, Peru en vele 

andere. We verzamelen daarvoor  
zowel geld als goederen. 

 

Sensibilisering 
 

WD stelde ook animatie voorop om zoveel 
mogelijk personen kennis te laten maken met 
de grote verscheidenheid aan bestaande ont-
wikkelingsprojecten. Zo wil WD het gebrek 
aan kennis  -  ondanks de info van grote me-
dia  -  bij gewone mensen een beetje lenigen.  

 
Sommige projecten worden vast opgevolgd. 

Af en toe zetten wij één project in de kijker. 

Zo volgde WD recent een project voor 

straatkinderen in Nicaragua (Centro Jesus 

Amigo), dat door partnership met Fracarita 

Belgium nu voor meerdere jaren vaste steun 

heeft gekregen. Andere zijn er ook Chico La-

tino in Peru, Centres Mpandilu (Congo) en 

Ahadi (Rwanda & Congo). 

Voor de parochie Broechem zijn we actief 

ten voordele van Broederlijk Delen. Met de 

organisatie van een solidariteitsmaaltijd gaat 

een serieuze sensibiliseringsactie samen.. 

Om dezelfde reden steunt WD ook andere 

initiatieven met soortgelijk doel. Ontwikke-

lingssamenwerking is immers een lange ter-

mijnmethode om de wereldwijde migratie-

golven en armoede te keren.  

 

Andere groepen steunen 

 

In 2011 richtte WD Internationaal voor twee 

eigen projecten autonome werkgroepen op. 

Zij zullen voor deze initiatieven verder steun 

zoeken: werkgroep Centres Mpandilu en 

werkgroep Chico Latino Ranst. We geloven 

in die optie omdat in Ranst personen wonen 

die zeer verbonden zijn met deze projecten.  

Zij dragen de werkgroepen naar de toe-

komst. We steunen hen financieel, en met 

raad en daad.  


