
 

 

 

 

 

0498 75 75 04 

Wereld-Delen werkt met vrijwilligers, die 

samen allerlei dingen realiseren om wat geluk 

te brengen bij mensen met een laag inkomen, 

bij mensen in crisis of in zware armoede.  

Wereld-Delen is een welzijnsschakel, actief in 

een brede regio rond Ranst / Lier. 

Wereld-Delen wil de bestaande erkende orga-

nisaties en diensten niet vervangen. Maar wij 

kunnen mensen wel steunen, aanmoedigen, 

en concrete bijkomende hulp bieden. Dat is 

niet zonder belang. 

Wereld-Delen probeert  

mensen hoop te geven. 

Samen sterk 

Samen zoeken 

Samen vinden 

En niet opgeven! 

Samen sterk tegen 

kansarmoede 

Wereld-Delen is de vrijwilligerswerking van 
Recht en Welzijn vzw 

Nierlenderstraat 16 2520 Broechem 
0498/757504 

wereld-delen@scarlet.be 

Laatste aanpassing 31 mei 2013 

Wereld-Delen 

Het Begeleidingswerk Wereld-Delen draagt in  
Ranst de naam “Het NET”  

en te Lier  de naam  
“De Nieuwe Wereld” (DNW) 

Steunen? 

Stort jouw gift op rekeningnummer  
BE81 7895 7791 6924  
met vermelding “gift Het Net” of  “gift DNW” 



Heb je vragen? 

 

Ben je op zoek naar een organisatie waar je 

jouw verhaal kwijt kunt? Waar je samen 

uitzoekt wat de beste weg kan zijn om een 

oplossing te vinden voor jouw probleem? 

Heb je jouw geloof in bepaalde diensten 

verloren, of wil je een andere partij horen 

die jou tracht te begrijpen en die misschien 

de hulp kan bieden die je elders misschien 

niet kunt vinden? 

Of heb je gewoon een hele concrete vraag 

om hulp en je weet niet of je de stap naar 

een dienst of organisatie kunt zetten? 

Of  ben je op zoek naar een vangnet met 

mensen die anders reageren dan professio-

nelen, ook al doen die mensen wel hun best 

en zal je hen blijven volgen? 

 

Permanentie en steun 

Als er vragen zijn en je kan nergens terecht… laten we samen een weg zoeken... 

Concrete hulp 
 
 

Heb je noden door een laag inkomen? Ben je 

nieuw in ons land? Of… ? 

Dan kan je naast de begeleiding die jou door 

diensten en via projecten wordt gegeven, ook 

terecht bij ons in Lier en Ranst. 

Wegwijs raken daar waar je woont? 

Een helpende hand en goede raad als je naar de 

dokter moet, naar de school van jouw kinderen, 

op afspraak bij een dienst? Misschien kan één 

van onze vrijwilligers je bijstaan.  

Heb  je graag bijstand bij een juridisch dossier? 

Wil je hulp bij documenten die jouw advocaat 

nodig heeft? Heb je vragen rond jouw rechten en 

weet je niet waar je terecht kunt? 

Misschien kunnen we je echt helpen... 

Bijzondere aandacht 

 
Wij hebben bijzondere aandacht voor jou  
en jouw gezin als je je alleen voelt staan bij: 
* dagelijkse gezinsproblemen 
* opvoedingsproblemen in verband met 
schoolgaande kinderen 
* gezondheid en medische noden 
* financiële problemen / schulden 
* advies en dossiervorming bij asielvragen  
* taal voor anderstalige gezinnen  
   

 

 

 

Wil je kennis maken? 

 

Bel ons eens op: 0498 757504 

Of kom langs op de woensdagpermanenties 

Daar kan je ook alles vernemen over andere 

vormen van solidariteit zoals de tweedehands 

goederen van De Loods en De Sociale Winkel. 

Of vraag naar onze ontmoetingsgroep voor men-

sen met een laag inkomen of naar aanvullende 

taalactiviteiten. 
 

 

Wie weet, krijg je hulp op een manier 
die je niet verwacht! 

Dan kan je terecht op onze 
permanentie :  
* te Broechem op woensdag 10—12 uur 
   (Pastorie, Gemeenteplein 18a) 
* te Lier op woensdag 17—19 uur 
    (Prismahuis, Antwerpsesteenweg 31) 
 
Vooraf een afspraak maken is nuttig! 


