Wil je iets schenken ?
Goederenprojecten
Het Magazijn

Personen die bruikbare spullen willen schenken
aan dit initiatief, dienen telefonisch contact op te
nemen met het Magazijn. Enkel bruikbare goederen in degelijke staat worden aanvaard. Maak
een afspraak om de goederen te brengen.

Wereld-Delen

Meewerken?
Bij SoWi, De Loods of andere takken van WereldDelen kan je ook als vrijwilliger terecht.

Waar moet je zijn?

Sociaal Winkelproject voor mensen
met een laag inkomen

Goederenproject voor mensen zonder
inkomen en bij crisis

Het Magazijn van Wereld-Delen is te vinden op het oude
militaire kamp, Van den Nestlaan 104b te Broechem.
In de allereerste hangar is het onthaal.

Wil je financieel steunen ?

Daar kan je terecht met jouw verwijsbrief.

Je kan dit project ook financieel helpen. Dit project kost im-

Openingsuren
SoWi: dinsdag en woensdag 10—12 uur
De Loods: enkel op afspraak

mers ook heel wat. Je bijdrage kan terecht op rekeningnummer BE81 7895 7791 6924 van Wereld-Delen met melding
“gift SoWi”, "gift De Loods" of “gift Magazijn”.

Ontlenen van goederen

In uitzonderlijke gevallen kunnen goederen ontleend worden
(bv. bij dreigende uithuiszetting). In dat geval dienen voorafgaandelijk sluitende afspraken gemaakt worden. Begeleidingsdiensten contacteren dan Het NET via 0498/757504.

Magazijn algemeen contactnummer:
De Sociale Winkel en De Loods zijn projecten materiële hulpverlening van vrijwilligerswerking Wereld-Delen, Recht en Welzijn vzw,
Nierlenderstraat 16 2520 Broechem. ON 459.814.147
Algemeen coördinator: 0498/757504
Laatste versie: 06/06/2013

0491 07 87 51
De La Porte Andrée, coördinator SoWi:
0496 / 10 28 14
Tini De Roover, coördinator De Loods:
03 / 485 66 15

HET MAGAZIJN
Goederenprojecten

Op verwijzing?

SoWi en De Loods zijn de twee sociale projecten
met tweedehands goederen in Het Magazijn. In

In Het Magazijn kan je terecht als een sociale dienst

onze hangar kan je terecht voor tweedehands huis-

van OCMW of andere erkende dienst jou er naar ver-

raad, linnen, kledij, postuurtjes, kleine huishoudarti-

wijst. De eerste keer maakt die verwijzer basisafspra-

kelen, speelgoed, meubilair enz…

ken met jou en de coördinator van SoWi of De Loods

Sommige materialen (bv. borden en tassen) zitten

én geeft jou een verwijsbrief mee. Met de verwijsbrief

als pakket verpakt en kan je enkel zo verkrijgen.

kom je op afspraak bij ons langs.

Omdat wij zelf afhankelijk zijn van het aanbod kan

Bij SoWi kan je ook zonder verwijzing terecht als je

een aantal materialen soms niet voorhanden zijn.

bewijst dat je voldoet aan de voorwaarden.

In het Sociaal Winkelproject (SoWi) kunnen mensen
met een laag inkomen terecht, en betaal je een kleine bijdrage voor de werking. In De Loods kunnen

Indien er een bijdrage moet betaald worden, betaal

In De Loods word je verder geholpen volgens jouw

je deze bij het vertrek. Indien jouw verwijzer jouw

verwijzingsbrief. Dat volstaat. Voor kledij kan je één

bestedingsbudget beperkt per maand zal je je aan

keer per seizoen terugkeren gedurende één jaar.

dat maximaal bedrag houden.

mensen terecht zonder inkomen of op crisismomen-

De eerste keer krijg je bij SoWi een toegangspas op

ten. Hier zijn de goederen gratis. Jouw verwijzer

naam. Alleen jij (of jouw partner) kunt die pas voor

beoordeelt de keuze De Loods of SoWi.

jezelf en jouw gezin gebruiken. Deze pas is één jaar

Voorwaarden

geldig, behalve bij een andersluidende afspraak.
Voor vervoer, als je daarvoor zelf niet kunt zorgen,

Normaal gezien mag je elke maand één keer naar So-

betaal je een bijdrage. In De Loods kan dat gratis

De goederen zijn bestemd voor mensen met een

Wi komen om te halen wat je nodig hebt. Je moet al-

zijn, als dat vooraf afgesproken is. Soms betaalt de

laag of zonder inkomen.

tijd jouw SoWi-pas tonen bij elk bezoek.
De verwijzer kiest of je in aanmerking komt voor

verwijzer in jouw plaats.

project De Loods of project SoWi.

Goede afspraken

Welk inkomen telt voor SoWi? De inkomstengrens
van een Omniostatuut geldt ook in SoWi. Een
Gomorpas (Lier) of een Omnioverklaring

Alle afspraken moeten vooraf duidelijk zijn. Bij twijfel

(ziekenboekje) zijn voldoende bewijs voor een laag

zal de coördinator overleggen met jouw verwijzer.

inkomen. Gelijkaardige statuten, bv. een WIGW-

Wat niet mag is: zich brutaal opstellen, zich niet aan
afspraken houden, stiekem zaken meenemen, of goederen verder verkopen aan derden. Dan wordt men
geweigerd, zelfs op opendeurdagen.

statuut plus laag inkomen, of personen in schuldbemiddeling komen in aanmerking voor verwijzing
naar SoWi.

