
 

 

 

 

 

 

Een welzijnsschakel bestaat uit vrijwilligers die zich  
inzetten voor het welzijn van mensen en op die manier 
een schakel vormen tussen mensen, tussen individuele 

mensen en diensten, tussen nood en aanbod…  
Er zijn allerlei taken voor vrijwilligers en wij voorzien  

voor hen alle mogelijke 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! 0498/757504 
Bel, mail ons of bezorg dit formulier aan ons  
secretariaat: Kapelstraat 19, 2520 Broechem 

Ben je 
kandidaat-

vrijwilliger? 

Laatste aanpassing 31.05.2013 

JIJ KUNT ONS OOK FINANCIEEL HELPEN! 

Jij kunt onze werking en de realisatie van 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”.  

Jij ontvangt vanaf 40 euro een fiscaal attest. 

Wens je geen fiscaal attest, dan kan je ons ook altijd steunen via 

een storting op rekeningnummer BE81 7895 7791 6924 van We-

reld-Delen (vzw Recht en Welzijn) Nierlenderstraat 16  2520 Broe-

chem  met de melding: “Werkingsbijdrage”. 

Elke gift wordt in dank aanvaard! 

 

 

WD   Wereld-Delen 
Kapelstraat 19  2520 Broechem 

Welzijnsschakel  
Vzw Recht en Welzijn, Nierlenderstraat 16  Broechem 

Ondernemingsnummer 459 814 147     Tel. 03/485 73 52 
E-post: wereld-delen@scarlet.be 

www.wereld-delen.be 

Naam en voornaam: 

 

Adres: 

 

 

Omschrijf het vrijwilligerswerk waaraan jij graag wilt 
meewerken of noem een mogelijke job: 

 

 

 

 

 

Telefoonnummer: 

E-mailadres: 

 

Jij hoort spoedig van ons! 

(*) Toelichting: voor de ondersteuning van onze kansarmoede-

werking 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 776-5902333-77 van Caritas Hulpbetoon 

vzw, Guimardstraat 1 te 1040 Brussel worden overgemaakt. Een 

fiscaal attest wordt uitgereikt door Caritas Hulpbetoon. Deze 

giften hebben geen afdwingbaar karakter en komen onherroepe-

lijk toe aan Caritas Hulpbetoon vzw die zoals steeds autonoom 

beslist over de bestemming van de ontvangen fondsen.  

Zin om je talent in te zetten voor 

vrijwilligerswerk? 

Wereld-Delen 



Wat doen vrijwilligers van Wereld-Delen zoal…? 

Om de rechten van kansarmen beter te    
kunnen verdedigen in de ruime betekenis 
van  dat woord, hebben wij allerlei vormen 

van vrijwilligerswerk opgestart. 

SOCIALE HULP, WAAROM? 

Sommige vrijwilligers staan gezinnen bij: ze   
ondersteunen mensen met financiële, pedago-
gische, menselijke noden, ze maken nieuwko-

mers, asielzoekers wegwijs in onze gemeenschap,.  

BEGELEIDINGSWERK 

Projecten voor landen in ontwikkeling, noodhulp 
bij overstroming of aardbeving wereldwijd,             

of crisissituaties hier bij ons krijgen onze steun.               
Wij maken mensen bewust. 

SOLIDARITEIT HIER EN ELDERS 

Een vrijwilligerswerk kan niet zonder mensen 
die zich om het administratieve bekommeren: 
we doen dit liefst samen en in overleg. 

SECRETARIAAT/ADMINISTRATIE 

Oudkomers en nieuwkomers hebben er alle baat bij goed 
Nederlands te leren, maar ondanks vele voorzieningen 
krijgen velen daar die kans nog niet. Wij springen bij! 

INTEGRATIE & TAAL 

Voeding en medicatie, maar ook een goed 
dak boven het hoofd, het is héél essentieel. 
Maar wij komen mensen tegen die dat niet 
hebben.  Wij trachten te helpen…  

LEVENSVOORWAARDEN 

In een grote werking is het des te belangrijker dat personen 
verantwoordelijkheid opnemen, alles vlot laten verlopen, 

leiding nemen, contacten leggen, vertegenwoordigen... 

LEIDING EN COÖRDINATIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrijwilligers verrichten bij Wereld-Delen allerlei 
werk: van sorteerwerk tot taalles en leiding geven. 
Er past wel een of andere activiteit bij het idee dat 
jij voor ogen had… ofwel wordt de groep vrijwil-
ligers en de mensen waarvoor je werkt  je zo dier-
baar dat je hen niet meer wilt missen. Toewijding 
en dienstbaarheid zijn de belangrijkste kenmerken 

van een goed vrijwilliger. 

 

Wereld-Delen geeft elke vrijwilliger een vrijwilli-
gersovereenkomst, een degelijke verzekering, on-

dersteuning, een nieuwsbrief, enkele gezamenlijke 
ontmoetingsactiviteiten en vergoeding van effec-

tieve onkosten voor wie het wenst. 

 

Sommige vrijwilligersjobs kan men afbakenen in 
plaats en tijd, andere zijn langdurig en zeer wisse-

lend van aard, of weer anders... 

 

VRAAG WAT KAN  -  ZET JE IN 

MAAK JE TALENT VRUCHTBAAR 

Terwijl bestaande projecten lopen dienen wij 
verder na te denken over hoe wij als vrijwilli-
gers een nieuw of beter aanbod kunnen 
doen. Dat vereist ook moed en inspanning. 

SOCIAAL INNOVEREND 

Kinderen met een anderstalige thuissituatie 
hebben er alle belang mee om naast 
de gewone lessen Nederlands op 
school extra ondersteuning te 
krijgen door enthousiaste mensen. 

TAALBEGELEIDING/LES 

Als hun noden zeer zwaar zijn springen wij  
kansarmen met hand en spandiensten,  

goederenhulp en soms ook financiële middelen  
bij, omwille van de menswaardigheid. 
Projecten: De Loods, Sociale Winkel  

en Voedsel onder protest. 

MATERIËLE HULP 

Wereld-Delen, Kapelstraat 19  2520 Broechem  0498 / 75 75 04 


