
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wereld-Delen is lid van Welzijnsschakels, 

een organisatie die in heel het Vlaamse land 

mensen in armoede ondersteunt en stem 

geeft. 

Wereld-Delen is ook lid van Vakantiepartici-

patie en werkt samen met het Fonds Vrije-

tijdsparticipatie, sociale organisaties, 

OCMW’s… en kan op die manier kansen 

scheppen voor vrije tijd, sport en vakantie. 

Wereld-Delen is lid van het Sociaal Ver-

huurkantoor De Woonkans en maakt werk 

van sociaal overleg. 

Wereld-Delen zorgt voor een verzekering 

voor al de vrijwilligers en deelnemers aan 

haar activiteiten en werkt gratis voor haar 

leden. 

Samen sterk 

Samen sterk tegen 

kansarmoede 

Wereld-Delen is de vrijwilligerswerking van 
Recht en Welzijn vzw 

Nierlenderstraat 16 2520 Broechem 
0498/757504 

wereld-delen@scarlet.be 

Onze contactpersonen: 

 
Ranst: An Fourneau, tel. 0484356088 
Broechem: Eveline Verboven, tel. 0493547988 
Emblem: (zie Broechem) 
Oelegem: Huysmans-Dieltiens Maria, tel. 03/3831630 

Wereld-Delen 

Steunen? 

Je kan de Ontmoetingsgroep steunen door te storten op 
rekening BE81 7895 7791 6924 met vermelding “gift 
voor De Container”. Dankjewel! 



Mensen met een laag inkomen, of mensen 

met voortdurende zorgen, willen leven 

zoals elke andere mens op deze aardbol: 

met mensen rondom zich die hen graag 

zien en begrijpen. Ze voelen zich beter bij 

mensen die ook weten wat een echt laag 

inkomen is, of die mensen in armoede 

niet verwijten dat ze arm zijn en hen niet 

vanuit de hoogte bekijken. 

Zou jij het goed vinden lid te zijn van  een 

groep waar mensen met een laag inkomen 

kunnen samen komen? Een groep waar 

men gezellig bij elkaar kan zijn? Zomaar, 

zonder schaamte, gewoon zoals je bent. 

Een groep waar vriendschap de regel is, en 

aandacht is voor de noden van elk dag. 

Zo’n groep wil De Container zijn.  

Solidair - samen sterk voor meer kansen - tegen armoede 

De Container 

een groep mensen uit Ranst met 
een laag inkomen en sociale  
noden die elkaar steunen. 

 

Wereld-Delen bestaat al sinds 1993. Al die tijd 

was er aandacht voor mensen in armoede. Vrij-

willigers gingen op huisbezoek, en mensen kwa-

men langs op de permanentie te Broechem 

voor raad, ondersteuning, soms ook voor juridi-

sche hulp. Op dit moment is er nood aan een 

ontmoetingsgroep voor mensen met een laag 

inkomen of blijvende sociale noden. Daar kun-

nen mensen samen komen om elkaar te steu-

nen, om regelmatig bij te praten bij koffie en 

een koekje, om samen af en toe te feesten, 

goedkoop op uitstap te gaan, vrienden te ont-

moeten.  

Vraag ook naar onze nieuwsbrief! 

Deelnemen? 

Alle mensen met een laag inkomen kunnen deel-

nemen aan de werking van De Container. De 

prijs wordt altijd laag gehouden: gewone ontmoe-

tingen zijn gratis. Lid worden is gratis! 

 

Wil je kennis maken? 

Bel ons eens op: 0498 757504 

Of onze contactpersonen (lees achteraan) 

Of kom eens langs op de woensdagpermanentie tussen 

10 en 12 uur op de pastorie van Broechem 

(Gemeenteplein 18a).  

Daar kan je ook alles vernemen over andere vormen 

van solidariteit zoals de gratis tweedehands goederen 

van De Loods en goedkope goederen in De Sociale 

Winkel. 

Mensen die samen 

komen, kunnen 

meer 

Laatste aanpassing 9 maart 2013 

De Kers op de taart 

Goedkoop met De Container op 

uitstap, sport en cultuur.  

Vraag de activiteitenmap of mail naar 

wd.de.kers@gmail.com 

Ontmoetingsgroep 

De Container 
Wereld-Delen 

Nierlenderstraat 16 
2520 Broechem 
0498/757504 

wereld-delen@scarlet.be 


