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Gids voor vrijwilligers 
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Deze brochure heet  

alle vrijwilligers van harte welkom 

bij Wereld-Delen / VZW Recht en Welzijn. 

Zij bevat basisinfo  

over heel onze werking. 
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Het startpunt 

 
 
 
 
 
 
 
 
Wereld-Delen startte op  
3 september 1993 als ant-
woord op een vraag van 
Mon Vleugels, tot in juni 
1992 pastoor te Broechem. 
Hij vroeg zijn parochieteam 
een werkgroep 
“Mensenzorg” te starten 
rond “Broederlijk Delen, 
Welzijnszorg, noden van 
mensen van hier en veraf”.  

 
Bij zijn diakenwijding in 1993 stond Chris Nollet de gelden die hij daarbij ontving af aan een na-
zorgproject bij de oorlog in de Slovenië (ex-Joegoslavië). Het werd de start van Wereld-Delen. 
Zelf ging hij in op noden van allerhande hulpvragers, die zich aanboden op zijn spreekuur. Er 
werd gezocht naar concrete oplossingen: een rouwwerkgroep, kortopvang aan huis, goederen-
bedeling en voedselhulp, opvang van vluchtelingen. Het Vincentiusfonds gaf financiële kansen. 
 
Pastoor Xavier Verhaegen deed iets gelijkaardig in Pulderbos rond juridische ondersteuning en 
hulp aan woonwagenbewoners. Op zijn voorstel kwamen beide werkingen samen in een vzw. Na 
zijn overlijden verhuisde de zetel naar Broechem. 
 
De vzw gaf aan de werking meer armslag: er werd actiever gezocht naar effectievere hulpvormen 
voor kansarme personen. Uit het begeleidingswerk ontstonden de materiële hulpverlening, de 
taalwerking, ontmoeting van kansarmen en groeide de solidariteitswerking lokaal en internatio-
naal tot op vandaag.  
 
In haar statuten verankerde de VZW Recht en Welzijn de christelijke traditie. Zij tracht haar doel-
stellingen te bereiken door een joviale samenwerking van vrijwilligers zonder onderscheid, die 
zich solidair scharen achter de ondersteuning van kansarmen. Elke vrijwilliger eerbiedigt de filo-
sofische, politieke en religieuze overtuiging van andere medewerkers, hulpvragers en alle andere 
personen waarmee hij in het kader van zijn opdracht in contact komt.  
 
Het vrijwilligerswerk wil hulpvragers kansen bieden om het eigen leven in handen te nemen. Als 
hulpverlening moet geboden worden omdat betrokkenen niet kunnen genieten van officiële 
steun en als de menswaardigheid in ’t gedrang komt, trachten wij deze hulp te bieden “onder 
protest”. In dat geval zal de organisatie pogen rechten te openen voor de hulpvragers. Zo nemen 
wij onze maatschappelijke verantwoordelijkheid zoals de christelijke waarden dat voorzien. 
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Vrijwilliger zijn 
 
 
Wereld-Delen is een autonome vrijwilligerswerking met één doel: samen sterk opkomen tegen 
kansarmoede. Mensen in armoede en mensen zonder armoede slaan als collega vrijwilligers de 
handen in elkaar en maken daar werk van. Als de vzw betaalde beroepskrachten aanwerft, dan 
krijgen ook dezen specifieke opdrachten in het geheel, tussen het vrijwilligerswerk. 
 
We werken volgens goede afspraken en houden elkaar goed op de hoogte. We kunnen bij el-
kaar en zeker bij de coördinatoren of contactpersonen terecht voor vragen en ondersteuning. 
Vorming krijgt daarin zijn plaats.  
 
Wereld-Delen hoopt dat iedere vrijwilliger zich in de grote groep thuis kan voelen. Zij worden 
aangemoedigd hun interesse te betonen voor het werk van collega’s, ook als die in een totaal 
andere deelwerking actief zijn. We moedigen elkaar aan als het werk al eens botst op een har-
der kantje.  
Daarom doet het deugd om elkaar ook spontaan terug te zien op het jaarfeest voor vrijwilligers, 
de barbecue… Door samen te werken en bij elkaar te komen hebben al heel wat collega vrijwil-

ligers in dit werk veel vreugde en levensvol-
doening gevonden. 
 
In elke deelwerking maken we werk van goed 
overleg in een stuurgroep, onder leiding van 
een coördinator. Daarnaast zijn werkgroepen 
nuttige instrumenten om samen te plannen 
en te evalueren.  
De kerngroep Wereld-Delen brengt uit de 
deelwerkingen afgevaardigden samen in func-
tie van overkoepelende samenwerking en uit-
straling.  
Sommige vrijwilligers vertegenwoordigen hun 
collega’s extern of nemen de leiding bij de 
activiteiten.  
 
Ook voor andere vormen van overleg, uitwis-
seling, intervisie en vorming komen vrijwil-
ligers samen. Het is dan ook warm aanbevolen 
om hierop regelmatig  aanwezig te zijn. Dat 
helpt om mee te zijn met actuele opvattingen 
rond vrijwilligerswerk bij kansarmen en men 
onthoudt daardoor waarom je zich voor “goed 
doen” inzet. 
 
Aarzel niet om coördinatoren of contactperso-
nen aan te spreken met voorstellen of bemer-
kingen. Zo ontstaat inspraak en uitwisseling 
van ideeën. Zo blijven wij bij de tijd. 
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Praktisch 
 
 
Voortdurend is Wereld-Delen op zoek naar 
vrijwilligers. In de variëteit van taken komen 
veel talenten van pas. 
 
Bij de intake ontvangen de vrijwilligers basis-
informatie en wanneer zij zich engageren on-
dertekenen zij een vrijwilligerscontact. Dat is 
niet van toepassing voor occasionele vrijwil-
ligers, die een beperkt aantal dagen beschik-
baar zijn voor de werking, meestal voor speci-
fieke activiteiten, waarin zij een extra hulp 
betekenen. Voor hen volstaat hun vermelding 
op medewerkerslijsten of een infofiche.  
 
De dienstregeling wordt ofwel onmiddellijk bij de start besproken, ofwel wanneer de concrete 
taak haar invulling krijgt. Het is de bedoeling dat de mogelijkheden van vrijwilligers en de no-
den van het werk elkaar vinden in een goede afspraak. 
 
In functie van verzekering, vrijwilligersbeleid en duidelijkheid voor overheidsinstanties worden 
de gegevens van de vrijwilligers op een fiche genoteerd en digitaal bewaard. Het bestuur waakt 
over onze privacyregels. Belangrijke wijzigingen rond het intern beleid ontvangt men als vrijwil-
liger via “Berichten”, een interne nieuwsbron.  
 
Als vrijwilliger zorg je zelf dat je in orde bent met de sociale wetgeving. Veel personen die ge-
nieten van een tegemoetkoming bij ziekte of handicap, bij werkloosheid of “brugpensioen” en 
vaak ook personen die in een arbeidstraject gestapt zijn of leefloon ontvangen, dienen dit bij 
de bevoegde instanties te melden. Zij kunnen een bewijs met de nodige informatie over hun 
vrijwilligerstaak aanvragen tijdens het onthaalgesprek.  
 
Vrijwilligers, die dat wensen, kunnen een vergoeding vragen voor reële kosten. Daartoe be-
staan er formulieren die men bij coördinatoren of het secretariaat kan indienen. Doe dat liefst 
per kwartaal. Taalwerkers kunnen kiezen de nota per semester in te dienen: na afloop van hun 
opdracht of het schooljaar verwachten wij hun formulieren binnen de 10 dagen. In ieder geval 
mogen de kostennota’s niet ouder zijn dan zes maanden! 
 
Wie een ongeval heeft tijdens het vrijwilligerswerk brengt zo snel mogelijk zijn coördinator op 
de hoogte. Naast gewone polissen genieten vrijwilligers van de taalwerking ook over een uitge-
breide schoolpolis. Vrijwilligers die vervoer doen “in opdracht met eigen wagen” kunnen genie-
ten van een omniumverzekering mits ze elk kalenderjaar daarvoor intekenen. 
 
We verwachten openheid van alle vrijwilligers. Op die manier werken wij graag samen aan één 
doel, voorkomt men veel misverstanden en biedt men de beste opvang aan onze klanten. 
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1 Begeleidingswerk  
 
Ook vrijwilligers verrichten begeleidingswerk. Persoonlijke vragen van klanten worden verwezen 
naar de permanentie-uren of een afspraak.  
In de verschillende werkingen ontstaan spontane begeleidingssituaties waarbij vrijwilligers indivi-
duele gezinnen en gezinnen opvolgen. Zij dienen daarvoor te handelen in overleg met de coördi-
nator van de deelwerking begeleidingswerk. 
Dossiervorming, huisbezoeken, contacten 
met diensten om iemands situatie te bevor-
deren, hulp bij pedagogische, financiële en 
familiale aangelegenheden, bij woonnood 
en werk… vallen onder deze deeltak. We 
zorgen voor onthaal van nieuwkomers, on-
dersteunen integratie, enz… 
Wanneer personen het reguliere circuit niet 
meer volgen trachten wij hen in vertrouwen 
de aangewezen weg te tonen.  
 
 
 

2 Materiële hulp 
  
Als vereniging bieden we materiële hulp vanuit ons magazijn tweedehandse goederen Sociale 
Winkel De Loods te Broechem. Vrijwilligers organiseren free service (gratis noodhulp) en sociaal 
winkelen (winkelen tegen rommelmarkttarief). Zowat alle denkbare goederen in elke woning zijn 
er beschikbaar van huisraad, kledij tot meubilair.  
Vervoer van goederen is mogelijk op afspraak. 
Enkele keren per jaar is er een openbare rommelmarkt om de nodige fondsen voor de werking te 
verzamelen. 
 
Personen en gezinnen die een tijdlang door onze werking begeleid worden en sukkelen met ernsti-
ge financiële problemen rond voeding, medische zorgen, onderwijs, huur of rechtsverdediging 

kunnen steun van WD Solidair genie-
ten en uitzonderlijk ook een kleine 
lening ontvangen onder voorwaarden.  
 
Rond vrijetijd, vakantie en andere 
voordelen biedt Voordelenbureau De 
Kers, dat ook samenwerkt als Rap op 
stapkantoor met fondsen rond vrije-
tijd– en vakantieparticipatie, soelaas. 
Het bureau biedt ook een kortingspas 
aan, de Knoeselpas, geldig voor inwo-
ners met een laag inkomen van Ranst. 
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3 Taalwerking 
 

Tal van vrijwilligers besteden een paar uren 
tot enkele dagen per week aan taalondersteu-
ning van anderstaligen. Dit gebeurt in allerlei 
vormen: van taalconversatie tot doorgedre-
ven lessen. Deze taalwerking richt zich naar 
kleuters tot naar volwassenen. Ook huiswerk-
begeleiding is mogelijk binnen een project, 
aansluitend bij taalondersteuning.  
Afspraken verschillen van locatie tot locatie, 
van vrijwilliger tot vrijwilliger.  
Aan de vrijwillige taalcoaches wordt een per-
manente vorming en uitwisseling aangebo-
den. Zij worden begeleid bij hun taak ter 
plaatse. 

 
 

4 Internationale werking 
 
Trouw aan haar oprichtingsdoelen is onze werking ac-
tief rond Broederlijk Delen in Broechem.  
Wereld-Delen ondersteunt internationale ontwikke-
lingsprojecten voornamelijk via sensibilisering en educa-
tie, ook via bevriende werkgroepen.  
Financiële hulp wordt geboden aan minstens één eigen 
project. Momenteel zijn de Centres Mpandilu in Congo 
een eigen project van de vereniging. Daarnaast steunen 
we Fracarita Belgium, Chico Latino in Peru, heropbouw-
initiatieven van Caritas Internationaal e.a.  
 
 
 

5 Ontmoetingsgroepen 
 
Als welzijnsschakel trachten we met velen rond armoede beweging 
te maken. Dat gebeurt in ontmoetingsgroepen.  
Mensen met een laag inkomen of met aansluitingsmoeilijkheden in 
de samenleving komen er samen, én versterken elkaar. Deze groe-
pen organiseren uitstapmogelijkheden, houden af en toe leuke acti-
viteiten (crea, hobby, feest…) en organiseren thematische samen-
komsten.  
Momenteel zijn er De Knoesels in Ranst en de multiculturele groep 
De Nieuwe Wereld in Lier. 
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Via de trimestriële nieuwsbrief “Schakelen”,  

en de brochure “De Kers”  
kunnen vrijwilligers, klanten en partners  

de activiteiten van de werking volgen. 
De inspraak loopt via contactpersonen  

en coördinatoren. Het jaarfeest voor 
vrijwilligers is de jaarlijkse ontmoeting   
van alle vrijwilligers uit alle werkingen.  

Men kan ons ook volgen op het web. 

 
 
 
 
Meer info? 
 
Alle info over het vrijwilligerswerk, over  verzekeringen, 
praktische formaliteiten, vergoedingen kan je verkrijgen op 
ons secretariaat. Een huishoudelijk reglement waarin de 
werking veel uitdrukkelijker staat uitgeschreven dan in deze 
brochure kan je altijd vragen of raadplegen op onze website. 
Ook de contactgegevens van verantwoordelijken binnen de 
vzw worden je graag bezorgd. 

Vrijwilligerswerking Wereld-Delen  

VZW Recht en Welzijn, zetel: Nierlenderstraat 16 2520 Ranst Broechem 

Email: wereld-delen@telenet.be 

Secretariaat: Kapelstraat 19  Ranst Broechem, administratie.wd@gmail.com  

Sociale Winkel De Loods, Van den Nestlaan (104B)   2520 Broechem 

Website: www.wereld-delen.be    ON:  BE 0459 814 147  


