
   

 
Samenleven is 
Ontmoeten 

(Ook bij mensen in armoede) 
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Veertiende jaargang 
 

Schakelen is het infoblad 

van vzw Recht en Welzijn, 

Nierlenderstraat 16 2520 
Ranst (Broechem) 

O.N. 459.814.147  

 

Schakelen verschijnt 4 
keer per jaar en is be-

stemd voor sympathisan-

ten en vrijwilligers van 

Wereld-Delen 
 

 

Verantwoordelijke uitge-

ver: Chris Nollet 

 Jaarvergadering 

 

Op woensdag 15 januari 2014 was het voor de vrijwilligers uit alle deeltakken van onze werking 

verzamelen geblazen in de eetzaal van de basisschool De Springplank. Deze samenkomst heeft 

verschillende doelstellingen.  

Het is vooreerst een ontmoetingssamenkomst die vrijwilligers laat aanvoelen dat ieder op zijn/
haar terrein bijdraagt tot de ondersteuning van mensen in (kans)armoede. De link rond de basis-

reden van het bestaan van de vereniging is in heel de samenkomst aanwezig. Zij wordt kracht ge-
geven door een jaaroverzicht én aandachtspunten voor de komende werkperiode. Voor elke vrij-
williger is deze samenkomst een must: zowel voor de ontmoeting als voor de ervaring van gedra-

genheid en solidariteit. Op deze bijeenkomst komen geregeld ook medewerkers uit andere dien-
sten opdagen. En dat is voor onze vrijwilligers een uitdrukkelijk teken van waardering. We zijn 
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Algemene  

coördinatie 
 
 

Contacteer: 
Chris Nollet 

wereld-
delen@scarlet.be  

 
Tel. 03 485 73 52 

 
Taalwerking 

 
 

Regionale  
contactpersonen 

En: 

 
taal.wd@gmail.com 

 
Tel. 03 485 73 52 

 
De Container 
Ontmoetingsgroep 

 

Contactpersonen: 
 

Broechem, Emblem: 
0493 547988 

 

Ranst:: 0484 356088 
 

Oelegem: 03 3831630 

 
Het Magazijn 

Materiële hulp 

 
Project De Loods 

(enkel op afspraak) 
 

Project Sociale 
Winkel  (dinsdag 10-12 u 

& woensdag op afspraak) 

 
Tel. 0491 07 87 51 

 
Begeleiding  

Het NET / De Nieuwe 
Wereld 

 
Op afspraak op woensdag   

 

Kapelstraat 19 
Broechem   

Antwerpsesteenweg 29 
Lier 

 

Tel. 0498 75 75 04  

 
Secretariaat 

 
 
 

Contacteer:  
Chris Mullie 

administratie.wd@gmail.com 
Vrijdag 10-12uur 

Kapelstraat 19 Broechem  

 
Tel. 0496 72 63 99 

 

Wat brengt de toekomst... 

 

Rond deze periode trachten vele welzijnsschakels aandachtspunten verzamelen rond mensen in 

armoede. Zij overhandigen deze dan aan de politici in de hoop dat er naar hen geluisterd wordt. In 
onze werking hebben we in ranst een eerste mooi initiatief gekend samen met het OCMW naar 
aanleiding van 20 jaar Wereld-Delen. Sindsdien zijn we aan tafel blijven zitten. We zijn immers 

vast besloten om samen in Ranst enkele initiatieven te nemen die waardevol zijn voor mensen in 
(kans)armoede. 

 
In onze werking, zowel de taalwerking, het Magazijn, de ontmoetingsgroep en daarbuiten ervaren 
wij dat mensen in armoede een warme benadering nodig hebben. Het is goed voor hen als ze kun-

nen terugvallen binnen een veilige omgeving op andere mensen in armoede of mensen die hen 
steunen. Dat is richtinggevend voor de invalshoek die wij als vereniging kunnen hanteren in onze 

samenwerking. Het is een typische plaats binnen een “sociaal huis” , waarin OCMW, gemeente en 
organisaties het nodige praktische kader aanbieden. 
 

We zoeken dus samen in Ranst en hopen spoedig te kunnen tonen dat het ons menens is in ons 
gezamenlijk engagement. Want dat “samen” is een duidelijke meerwaarde. 



      

 

 

 

     

    

 
  

      

      

Taalwerking: 3 februari 2014  

 

“Kunnen wij eens praten?”, zo zou je de uitnodiging 
kunnen samenvatten die Taalwerking Wereld-Delen 
bezorgde aan de scholen waarin haar vrijwilligers ac-

tief zijn. En die scholen zijn talrijk ingegaan op deze 
uitnodiging. 

 
Vijftien jaar geleden startten 3 begeleiders taalonder-
steuning te Broechem bij 6 kinderen, nieuwkomers. Al 

snel volgde de vraag om dit werk ook in Lier te doen 
en sindsdien ging de vraag bijna elk jaar in stijgende 

lijn. De pioniers hadden geen materiaal ter beschik-
king en leerden hun stiel door onderlinge uitwisseling. 
Jaren gingen voorbij en via uitwisselings- en vor-

mingsinitiatieven binnen de werking kwam er een dui-
delijke lijn in de visie op taal. Die werd enkele jaren 

geleden uitgeschreven en later in tien krachtlijnen sa-
mengebald. De vormingssessies van de laatste jaren 
lichtten steeds nieuwe facetten op uit die visie. Het 

was duidelijk dat vrijwilligers dankzij deze vormings-
momenten steeds bewuster en sterker de lijn gingen 

doorzetten. 

Het werd tijd om samen te zitten met directies, zorg-

coördinatoren en CLB’s die in de scholen op een eigen 
wijze met taal en taalbeleid bezig zijn. Het werd dan 
ook een vruchtbare voormiddag. Vormingswerker Jan 

Devos weekte stap voor stap nieuwe zaken los bij alle 
aanwezigen om hen uit te nodigen samen te werken 

en in de scholen tot een bewuste visie te komen.  

Broederlijk Delen 2014: (H)eerlijke maaltijd 

 

Goede tradities houden wij graag in eer. Daarom 
nodigen wij u en uw familie en vrienden uit op 
zondag 23 maart 2014 vanaf 12 uur. Zoals steeds 

kan er lekker gegeten worden ten voordele van 
Broederlijk Delen.  

Welkom in het Gildenhuis te Broechem!  

dan ook zeer blij als diensten willen aanwezig zijn en de avond mee gezellig maken. 

Dit jaar werd er bijzonder veel aandacht gegeven aan de gewijzigde regelgeving van de BA/

Ongevallen verzekering. Belangrijk in deze zijn de begrippen “vaste vrijwilligers” en “occasionele 
vrijwilligers”, waarbij vaste vrijwilligers personen zijn die regelmatig actief zijn in één of meer 

deelwerkingen. Occasionele vrijwilligers zijn “extra medewerkers” bij activiteiten, evenementen, 
gebeurtenissen met een korte tijdsduur binnen een specifieke deelwerking of de algemene wer-
king, zoals bij een restaurantdag, een rommelmarkt, barbecue enz. 

Alle vrijwilligers worden in de toekomst voor de basisverzekering BA/Ongevallen bij Welzijnsscha-
kels vzw aangemeld, inclusief occasionele vrijwilligers bij WD Internationaal. Voor een aantal van 

hen is dit nieuw. Vaste vrijwilligers die zich in een actieve arbeidssituatie bevinden zullen genieten 
van een aanvullende verzekering, die een ruime dekking bij loonverlies bij ongeval voorziet. Vrij-

willigers dienen wel zelf het vrijwilligerssecretariaat op de hoogte te houden van wijzigingen 
in hun arbeidssituatie. Hiertoe is een formulier beschikbaar.  
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 Rommelmarkt  - Open Magazijn: weekend 5 en 6 april 

 

Op het eerste weekend van april en oktober houdt Het Magazijn een grote goederenverkoop. Aan 
prijzen van een rommelmarkt worden goederen verkocht die in overstock zijn, terwijl basis-

goederen voor behoeftigen niet te koop worden aangeboden. De verkoop moet de nodige middelen 
vergaren waarmee Het Magazijn haar dienstwerk kan verrichten, want koken kost geld, zegt het 

spreekwoord, en dat is voor Het Magazijn niet anders. 

De volgende rommelmarkt is op 5 en 6 april en loopt telkens van 10 tot 16 uur. Heb je iets leuks 
nodig voor in jouw woonkamer, of wil je iemand verrassen? Je vindt hier vast wel iets naar jouw 

zin!  

Nagenieten… 

 

Allicht was het de laatste kerstactiviteit met de aloude beproefde wandel-

formule. Maar het was gezellig… 
 

Zoals afgesproken hebben we de opbrengst gestort op de rekening van 
Chico Latino in Peru. 

Getallen zeggen ook al veel…  

Onze vereniging heeft momenteel 101 actieve personen in haar vrijwilligersbestand, in alle werkin-

gen. 70 van hen zijn vaste vrijwilligers. 33 vrijwilligers hebben ook nog een echte job en zijn dus 

tevens beschikbaar voor de arbeidsmarkt.  

 Er zijn 19 personen actief in Het Magazijn. 

 7 personen zijn betrokken bij het begeleidingswerk. 

 Wij hebben momenteel 34 actieve taalwerkers die zorg dragen voor 126 kleuters, 72 kinderen 

lager onderwijs, 44 leerlingen secundair onderwijs en 25 volwassenen, op school op of andere 

locaties en bij 8 van hen ook aan huis. 

 Er zijn 6 vrijwilligers actief voor de ontmoetingsgroep, 

 en 25 bij WD Internationaal. 

Verder worden er nog allerlei andere taken door verschillende vrijwilligers opgenomen. 

https://onedrive.live.com/redir.aspx?cid=4e6874583978ad3a&page=play&resid=4E6874583978AD3A!620&parid=4E6874583978AD3A!619&type=1&Bsrc=Photomail&Bpub=SDX.Photos&authkey=!AMQCzWfJcyayVDo


 

 

 

Geef ons eens een flinke duw in de rug! 

 

Stort jouw gift op BE81 7895 7791 6924  

 

Of, wilt u een belastingsattest?  
Stort dan uw bijdrage op BE80 7765 9023 3377 van Ca-
ritas Hulpbetoon vzw, Guimardstraat 1 te 1040 Brussel 

met vermelding van “Project 376 Het NET”.  
 

U zal vanaf 40 euro per jaar een fiscaal attest ontvan-
gen van Caritas Hulpbetoon vzw, aan wie deze gift on-
herroepelijk toekomt. Deze vzw beslist autonoom over 
de bestemming van de ontvangen fondsen. U kunt uw 

voorkeur voor onze werking aangeven door            
“Project 376 Het NET” te vermelden op het overschrij-

vingsformulier. Die aanduiding heeft wel geen afdwing-
baar karakter,  maar bezorgt ons toch de noodzakelijke 

steun voor onze solidariteitswerking en   
vrijwilligersproject  “Het NET”.  

 

Hartelijk dank voor uw steun! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

VOLG ONS OP ONZE WEBSITE 
 

 www.wereld-delen.be  
Hier vindt u ons gevarieerd aanbod! 

 

Hebt u vrienden die zich willen inzetten voor een 
goed doel, voor het  geluk van anderen?  

Geef hen dan dit exemplaar van “Schakelen”  

en laat hen om informatie mailen of bellen  
naar ons secretariaat. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

Enthousiaste collega’s gezocht: 

 

 Sterke mannen en vrouwen voor het sorteer-

werk in het Magazijn 

 Twee onthaalmedewerkers voor het onthaal 

van personen die goederen schenken en selec-

tie van de goederen 

 Begeleiders voor het onthaal van cliënten 

(mensen met een laag inkomen)  in Het Maga-

zijn op vrijdag in het project De Loods en/of op 

woensdag in het project Sociale Winkel. 

 Taalcoaches voor minderjarigen uit de regio 

Lier—Zandhoven—Poederlee 

 Taalcoach Nederlands voor volwassenen in 

Broechem 

 Regiobegeleider voor de taalwerking regio 

Oost 

 Vrijwillige gezinsbegeleiders voor nieuwko-

mers en mensen in armoede in Lier 

 Student informatica voor het hertekenen van 

onze website! 

 Personen uit omgeving Ranst met interesse 

voor ontwikkelingssamenwerking 

 
Interesse, vragen? 

Aarzel niet en mail naar wereld-delen@scarlet.be  

en maak een afspraak ter kennismaking. 

Ontmoetingsgroep 

 

Op zaterdag 4 januari heeft de ontmoetings-
groep De Container haar nieuwjaarsfeest ge-

houden. In februari verkenden we “vreemde” 
landen en begin maart vierden we ons eigen 

carnaval. In februari verzamelden we ook voor 
een eerste sociale denkdag! 
 

Planning voor de volgende maanden: 
12 april: feest van de lente 

16 april: sociale denkavond 
26 april: Naar de zoo van Antwerpen 
3 mei: Ontmoeten 

7 juni: IJs in Pulle 
21 juli: Naar het openluchtmuseum in Bokrijk 

Lier 

 

Onze werking blijft in Lier op zoek naar vrij-
willige begeleiders van mensen in armoede. 

We weten dat we daarmee de lat hoog leg-
gen, maar we geloven in de meerwaarde van 

bekwame vrijwilligers die mensen doorheen 
dagelijkse uitdagingen loodsen. 
 

Personen die ervaring hebben met mensen 
in armoede en bijzonder mensen die profes-

sioneel in begeleidingssituaties hebben ge-
staan zijn mogelijk geschikte vrijwilligers die 
het spel van nabijheid en afstand aankun-

nen.  
Interesse? Contacteer ons! 

Nogal wat mensen uit onze omgeving doen aan vasten 

buiten de veertigdagentijd… noodgedwongen. Wan-

neer trekt onze rijke samenleving daar haar ogen eens 

voor open en zoekt ze naar respectvolle oplossingen? 

Dan kan het voor hen echt Pasen worden! 


