
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een welzijnsschakel bestaat uit vrijwilligers 
die zich inzetten voor het welzijn van 
mensen en zo een schakel vormen tussen 
personen en organisaties, tussen individu-
ele mensen en diensten, tussen nood en 
aanbod… Er zijn allerlei taken voor vrijwil-
ligers en wij voorzien voor hen alle moge-
lijke zorg.  

Zie jij voor jou een taak weggelegd binnen 
het werk van Wereld-Delen? Laat dan niet 
na je verder te informeren of laat van je 
horen!  Vrijwilligers zijn altijd welkom!  

Contacteer ons! 

Wereld-Delen 

VZW RECHT EN WELZIJN 

Neemt allerlei initiatieven voor en met mensen 
met minder kansen in een grote regio rond Ranst  

Laatste aanpassing 28.08.2013 

  

Wereld-Delen 
Welzijnsschakels  in en rond Ranst  

Vzw Recht en Welzijn, Nierlenderstraat 16 2520 (Ranst) Broechem 
Vrijwilligerssecretariaat: Kapelstraat 19 2520 Ranst (Broechem) 

Ondernemingsnummer 459 814 147  
Tel. 03/485 73 52 

E-post: wereld-delen@scarlet.be 

HOE FINANCIEEL STEUNEN ? 

Wenst u een fiscaal attest?  
U kunt onze werking en onze projecten steunen door 

uw bijdrage te storten op rekeningnummer   
BE80 7765 9023 3377 van  Caritas Hulpbetoon vzw, 
(*) Guimardstraat 1  1040 Brussel  met de melding: 

“Voorkeurproject 376 Het NET”.  
U ontvangt vanaf 40 euro een fiscaal attest. 

 

Wenst u geen fiscaal attest?  

Dan kunt u ons ook altijd steunen via een storting op 

rekeningnummer BE81 7895 7791 6924 van Wereld-

Delen  (vzw Recht en Welzijn) Nierlenderstraat 16  

2520 Broechem met de melding: “Werkingsbijdrage”. 

Elke gift wordt in dank aanvaard! 

 

Wenst u te schenken bij overlijden?  

Neem dan contact op met een notaris. Deze zal u de 

nodige informatie bezorgen en u administratief bij-

staan bij de uitvoering. Kies voor een duo-legaat: 

erfgenamen en wij winnen hierbij! Uw notaris         

berekent het detail. 

Simulatie van een duo-legaat: erfgenamen betalen geen 

erfenisrechten (tot 65%) op hun legaat. Dat betalen wij   

samen met de lage rechten op het legaat dat wij ontvangen. 

Op 250.000 euro erf zoon X 140.000 euro en wij 110.000 

euro. Zoon X betaalt geen erfenisrechten, wij betalen die van 

hem (71.000 euro) plus eigen rechten (in Vlaanderen) van 

9.680 euro. Wij ontvangen bijna 30.000 euro effectief en 

zoon X krijgt 35.500 euro méér dan bij een gewone erfenis. 

(*) Toelichting: voor de ondersteuning van onze kansarmoedewerking kregen wij 

projectgoedkeuring van de Raad van Bestuur van Caritas Hulpbetoon vzw.  Hierdoor 

komt de vereniging in aanmerking voor projectsubsidiëring via giften die rechtstreeks 

op rekeningnummer BE80 7765 9023 3377 van Caritas Hulpbetoon vzw, Guimard-

straat 1 te 1040 Brussel worden overgemaakt. Een fiscaal attest wordt uitgereikt door 

Caritas Hulpbetoon. Deze giften hebben geen afdwingbaar karakter en komen onher-

roepelijk toe aan Caritas Hulpbetoon vzw die zoals steeds autonoom beslist over de 

bestemming van de ontvangen fondsen.  

Samen sterk 

tegen armoede 

Een vrijwilligerswerking is een 

dynamisch gebeuren en heeft 

een vlotte en warme inbedding 

nodig. Tegelijk is een goed 

bestuur en een duidelijke 

richting noodzakelijk om 

kansarmen ook daadwerkelijk en 

verantwoord van dienst te zijn 

en te laten participeren. In de 

mate van het mogelijke en van 

de beschikbare middelen 

trachten wij dan ook dat kader 

te bieden. Er is 

vrijwilligersvergoeding voor wie 

dat wenst, een degelijke 

verzekering, een secretariaat en 

materialenbank, een aanbod van 

vorming op maat en een 

toegewijde begeleiding. Dat alles 

komt het werk voor  kansarmen 

ten goede. 



 

De vereniging Recht en Welzijn 

ontstond uit twee vrijwilligersgroepen 

in de parochies van Broechem (Ranst) 

en Pulderbos (Zandhoven). Te 

Broechem werd Wereld-Delen gestart 

(1993) op impuls van Chris Nollet, 

permanent diaken aldaar, op vraag 

van wijlen pastoor Mon Vleugels. Te 

Pulderbos oefende wijlen pastoor 

Xavier Verhaegen (‘pater Werner’) 

ongeveer gelijktijdig zijn dienstwerk 

uit samen met vrijwilligers.  

 

Eind 1996 werd de vzw Recht en 

Welzijn opgericht om het werk van de 

vrijwilligers kracht bij te zetten en om 

de rechten van kansarmen 

daadkrachtig te kunnen verdedigen. 

Meteen werd verder gekeken dan de 

eigen parochie en gemeente. In de 

werking konden vrijwilligers uit alle 

strekkingen terecht als zij het doel 

van de vereniging onderschreven.  

 

Na het overlijden van pastoor 

Verhaegen kwamen beide groepen 

samen. De hele vrijwilligerswerking 

nam de naam “Wereld-Delen” aan. 

Meerdere initiatieven breiden uit en 

worden centraal geleid. Een inter-

parochiale band blijft behouden. 

Wat ? 

VZW RECHT EN WELZIJN 

Deze vereniging zonder winstoogmerk is een brede 
solidariteitswerking die als doel heeft kansen te 

bevorderen van zwakkeren uit onze samenleving in 
recht en welzijn. 

Concreet ? 

STRUCTUUR 

De vereniging ontplooide een brede werking die zeer actief is 
tot op de dag van vandaag en zij koestert verdere plannen voor 

een sterke ondersteuning in een regionaal werkterrein. 

 

De vzw Recht en Welzijn omvat vijf luiken,  

voornamelijk waargemaakt door vrijwilligers. 

In projecten wordt soms een betaalde kracht 

tewerk gesteld. 

Het begeleidingswerk  

is de basis van de hele werking. Het NET en 

De Nieuwe Wereld volgen gezinnen op en 

helpen personen op weg naar diensten en 

organisaties, staan hen bij voor 

dossiervorming, persoonlijke bijstand en 

juridische hulp. Samenwerken is legio. 

Individuele steun (bv. ook voedselhulp) 

komen voor. Permanentiedienst in Broechem. 

Materiële solidariteit  

Vanuit het ruime tweedehands goederendepot 

Het Magazijn met de projecten De Loods 

(gratis crisishulp) en De Sociale Winkel 

(mensen met laag inkomen kopen aan 

rommelmarkttarief) wordt regionaal materiële 

hulp geboden aan personen die door erkende 

diensten werden doorverwezen. Er is een 

eigen vervoerdienst voorzien voor wie daar 

niet zonder kan. 

Ontmoeting en wederzijdse steun 

De Container is een ontmoetingsgroep voor 

kansarmen samen met sympathisanten 

zonder armoede uit de gemeente Ranst en 

andere kansarmen binnen de eigen werking. 

Tegelijk wordt via “De kers op de taart” een 

aanbod gedaan aan goedkope tips voor 

uitstappen en cultuur. 

 

 

Internationale hulp 

WD Internationaal is een 

groepsterm voor opbrengstinitiatieven 

en sensibiliseringsacties rond  

ontwikkelingsprojecten in derde 

landen. We voeren actie voor 

Broederlijk Delen en ondersteunen 

enkele verwante werkgroepen. 

De taalwerking  

staat met een groep taalvrijwilligers 

in voor taalactiviteiten en 

cursussen NT2 bij leerlingen in het 

basis– en secundair onderwijs en bij 

volwassenen. We voorzien vorming 

en begeleiding voor de vrijwilligers. 

Hun activiteiten gaan wekelijks door 

in vele scholen en op diverse locaties 

in een ruime regio tussen Berlaar en 

Malle.  

 

 

Diversiteit 

Aansluitend bij deze werking zijn er 

gelijke kansenprojecten ontstaan 

in samenwerking met scholen en 

diensten, bv. Samen inburgeren, 

Babbelier... te Lier 

 

 

www.wereld-delen.be 

Samenwerken 

WERKCULTUUR 

Om efficiënt en aangenaam te werken zijn er naast 
de vzw-organen ook een uitgebouwd secretariaat, 
een kerngroep van vrijwilligers en een stuurgroep 

per deeltak. 


