
 
Stort jouw bijdrage op  
BE38 8335 3522 7472 van  
WD Internationaal met vermel-
ding: “Campestre eet liever”. 

Ook jij bent drager van deze wereld! 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAMPESTRE EET LIEVER 

 

Voedselhulp  

bij het project  

“Speel-leerstraat”  

in Campestre  

Brazilië 

Lokaal project 

Wereld-Delen  

Tel. 03 / 485 73 52 

Secretariaat: Kapelstraat 19 2520 Broechem 

wd.internat@gmail.com 

www.wereld-delen.be 

Wereld-Delen Internationaal 

Wereld-Delen Internationaal is een afdeling van de vzw Recht en Welzijn te 

2520 Ranst Broechem, Nierlenderstraat 16, ondernemingsnummer: 

459.814.147 

Laatste aanpassing 25.04.2014 

Wat plannen wij in 2014? 

 

 

Kom en betoon uw steun... 

Bekendmaking van het project aan de 

Ranstse scholen en in pers…  

 

Bekendmaking tijdens de GROS-

wandeling “Proef de wereld”  te Ranst 

 

Ruime verspreiding van info 

 

Standje op de jaarlijkse BBQ van We-

reld-Delen  

 

Stand op de boerenmarkt te Broechem 

in september  

 

Kerstconcert in de kerk van Broechem 

op 13 december  



Honger dreigt in Campestre terwijl Brazilië liever het voetbal koestert. 

 

WD Internationaal kiest uit het project 

“Speel-en leerstraat” in Campestre, een 

dorp met een 6000 inwoners, één specifiek 

item, namelijk de zorg voor voedsel voor 

straatarme gezinnen. Het lokale OCMW, 

Servico Social, is wel actief, maar op een 

grillige manier. Zo vond men het niet be-

ter om in het vooruitzicht van het wereld-

kampioenschap voetbal en de olympische 

spelen, de fondsen voor de voedselpakket-

ten terug te schroeven. Dat geld besteden 

ze liever aan het voetbal.  

 

WD Internationaal wil minstens 500 ge-

zinnen voorzien van voedselpakketten. 

Met één pakket dat ongeveer 20 euro kost 

kan een gezin van 5 personen ongeveer 

één maand eten. Tel uit wat dit in een jaar 

tijd kost, dan weet je wat wij betrachten. 

 

Het kan enkel met steun van buitenaf.  

Met jouw steun? 

 

Campestre eet liever 

voedsel dan voetbal op tv 

... 

Wil je meewerken? Wil je 

zelf  een actie opzetten? Wil 

je wat schenken? 

Laat het horen of  stort de 

verzamelde centjes op ons 

rekeningnummer  

BE38 8335 3522 7472   

met de melding: 

Campestre eet liever! 

Dank! 

Força Brasil vzw werd in 2004 

opgericht om lokale projecten te 

ondersteunen in de Zuid-

Braziliaanse dorpen Poço Fundo, Cam-

pestre en Botelbos. Daarvoor beschikt zij 

over een ploeg van medewerkers in België 

en in Brazilië. Familiale banden gaven de 

eerste aanzet. 

Gedurende 10 jaar zette Força Brasil zich 

in tot verbeteringen aan bestaande voor-

zieningen in deze dorpen. Zo zorgde zij 

voor een betere materiële uitrusting in een 

opvangtehuis van alleenstaande bejaarden 

en daklozen, in twee instellingen voor 

mensen met een mentale beperking en in 

een weeshuis. 

Momenteel tracht de vereniging meer aan-

dacht te besteden aan de kernproblemen 

die met armoede te maken hebben. Daar-

om werd een project “Speel-leerstraat” 

gestart in Campestre. In de focus staan 

vooral kinderen en jongeren, hun zinvolle 

tijdsbesteding, gezondheidszorg, gezonde 

voeding en tevens educatieve bijdragen 

rond drugs, seksualiteit en alcohol. 


