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Algemeen 
    info@wereld-delen.be 

    0498 757504 
 
Secretariaat: 

03 43 43 195  
(Op woensdag en vrijdagvoormiddag) 

- Chris Mullie 
cmullie@wereld-delen.be 
 - Bob Marynissen 

bob@wereld-delen.be 
- Sylvie Demeyer 
sylvie@wereld-delen.be 

 

Begeleidingswerk 
* Spreekuur woensdagvoormiddag 

- Chris Nollet 

cnollet@wereld-delen.be 
* Liers Vluchtelingen Ont-
haal 

- Annelies Slootmans 
0473 37 22 80 

 

Taalwerking 
taal@wereld-delen.be 
- Johan Segers 
0475384876 

 

Materiële hulp 
* Sociale Winkel De Loods 
Van den Nestlaan 104b Broechem,  

dinsdag en woensdag 10-12 uur.  

0491 07 87 51 
deloods@wereld-delen.be 

* Rap op stap De Kers 
Kapelstraat 19 Ranst 

op woensdag: 10—11.45 uur 

dekers@wereld-delen.be 

0496 72 63 99 
* WD Solidair:  
Voedselhulp / Knoeselpas / Indivi-

duele hulp 
 
WD Internationaal 

internationaal@wereld-delen.be 

- Johan Vanhoutte 

 
Ontmoetingsgroepen 

ontmoeten@wereld-delen.be 
* De Knoesels Ranst 
- Eveline Verboven 

* De Nieuwe Wereld Lier 
- Linda Jansen 

 

Werking Lier 
lier@wereld-delen.be 
0493 08 97 21 

 

VZW Recht en Welzijn 
    Nierlenderstraat 16 2520 Broechem 
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Oeganda in de picture bij Broederlijk Delen 

Dit jaar staat Oeganda in de aandacht bij de campagne van Wereld-Delen. Een land 

dat uitgemolken wordt door de rijkere landen: de eigen boeren krijgen minder 

voor hun opbrengsten dan wat zij aan geïmporteerde groeten op de markt moeten 

betalen. Daarom is grote creativiteit nodig. En dat lukt dank zij lokale ngo’s, die 

met de steun van Broederlijk Delen vorming aanbieden in de dorpen, kleine lenin-

gen voor specifieke projecten die hen daadwerkelijk vooruit helpen... Op die ma-

nier komt er genoeg en gezond eten op tafel, kunnen kinderen naar school en is  

basisgezondheidszorg mogelijk. Onze werking Wereld-Delen Internationaal spant 

zich in te Broechem om mensen mee te krijgen voor dit nobel doel!  

Kom jij eten op hun (H)eerlijke maaltijd? 

In de eerste nieuwsbrief 

van elk jaar staan de 

internationale activitei-

ten van Wereld-Delen in 

de kijker. Maar dat 

neemt niet weg dat we 

tegelijk ook aandacht 

besteden aan de andere 

werkingen. 

Het nieuwe jaar is be-

loftevol. Enkele nieuwe 

zaken gingen van start 

en we hopen op méér… 

Graag bezorgden wij 

meer beeldmateriaal, 

bijvoorbeeld van de 

jaarvergadering van 

vrijwilligers, die weer 

zeer geslaagd mag wor-

den genoemd. Maar ja, 

de foto’s ontbreken... 

Veel leesgenot! 

Nieuws? 



Ter gedachtenis aan 

de vader van Jan Van 

Yck, “vliegende” vrij-

williger voor onze 

werking te Lier 

(Samen Inburgeren) 

Ter gedachtenis aan 

André De Fré, levens-

partner van Mieke 

Christiaens, contact-

persoon van taalonder-

steuners in Lier. 

SPORTEN in ‘t Spui (sporthal achter KTA Lier) 

voor alle vrijwilligers en ontmoetingsgroepen 

(inclusief vluchtelingenwerkingen) kan gratis 

(alvast tot juni). Zonder inschrijven!  

De badmintonrakets liggen klaar voor iedereen,                

maar je mag er gerust ook op een andere manier 

sportief aan de slag! 
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Soms vraag ik me af waarvoor ik het doe: twee keer per week naar school fietsen, met in mijn fietstassen een aan-

tal spelletjes en boeken.  Ik ga naar het me toegewezen lokaal (de laatste maanden was dat een kleuterklas) en 

dan komen ze binnendruppelen. Vaak vergeten ze dat het dinsdag (of donderdag) was, soms hebben ze activiteiten 

waardoor ze niet kunnen komen, maar in totaal zijn het er toch vijftien of zestien, allemaal kindjes die hier nog niet 

lang naar school gaan. 

Sommige zijn vluchtelingen, andere gewoon migranten.  Ze komen uit alle hoeken van de wereld, en de leeftijden 

variëren van vijf tot elf jaar.   

Ook vraag ik me af of dat uurtje per week nu echt wel verschil maakt, maar goed, afspraak is afspraak en ik moet 

al een héél goede reden hebben om niet naar school te gaan. 

Toch gaat er geen week voorbij of er gebeurt wel iets dat me motiveert. 

Afgelopen week weer, met kinderen van het tweede leerjaar:  we spelen Dweebie, waarbij ze kaarten moeten verza-

melen.  Na een minuutje sla ik een grote slag en raap véél kaarten op, en Sergej zegt vrolijk: juf jij bent een pikke-

dief (de uitdrukking op zijn gezichtje verraadt dat hij  het woord in zijn grappige betekenis echt wel doorheeft). 

Vlak daarna scoort zijn klasgenootje Valerie tweemaal, en hij zegt met een even guitige uitdrukking op zijn snoetje : 

“Valerie is gewoon de baas van de pikkedieven, of nee, ze is de allerbaaste van de pikkedieven”. 

Op het taalkundig niet helemaal juist zijn van de uitdrukking ben ik niet ingegaan, (heeft dat belang?) maar is het 

niet heerlijk dat een kind zo creatief en vol humor met taal weet om te gaan? 

Ik denk dat ik het daarom doe.  In elk geval, ik word er blij van. 

Ria 

Sergej 



Ngo Força Brasil verdeelt jaarlijks in totaal 480 voedselpak-

ketten aan 40 kansarme gezinnen in Campestre. Dit wil zeg-

gen dat zo’n 200 mensen, vooral kinderen, voorzien worden 

van gezonde voeding.  

Een voedselpakket kost 23 euro en bevat o.a. 10 kg rijst, 5 

kg suiker, 2 kg zout, olie, koffie, toiletpapier, pasta, tomaten, 

koekjes, chips en eventueel babyvoeding.  

Voor 10 gezinnen betaalt Força Brasil de volledige 23 euro, de andere 

30 gezinnen worden geholpen bij de betaling.  

Wereld-Delen Internationaal doet haar acties ten voordele van Força 

Brasil in functie van deze voedselhulp.  

Op deze pagina zie je nog enkele foto’s van de Braziliaanse maaltijd van 

2017 (boven), van de voedselhulp (links) in Campestre  

en van andere educatieve en ontspannende activiteiten van Força Brasil 

ten voordele van de jonge bevolking in Campestre (beneden). 

Kom jij meedoen aan onze activiteiten? 

Campestre 

Dank voor de steun 

Daar kan Voordelenbureau De Kers jou bij helpen.  

Maar… wacht niet te lang om een vakantieplaats te zoeken. Im-

mers, het aanbod dat voor mensen met een laag inkomen wordt 

voorzien over heel Vlaanderen, is beperkt. Met andere woorden: 

de beste kansen worden het snelst uit het aanbod opgenomen. 

Wil je een weekje een vakantieboek thuis inkijken? Kom dan maar 

langs en leen zo’n brochure een weekje uit om rustig te kiezen. 

Zoek je een goedkope vakantie? 



Plannen van WD Internationaal 

Dankjewel F.O.D. 

Liefhebbers van de Punkscène zullen in onderstaande screenshots zeer gekende namen her-

kennen van sterke groepen en hun zangers,  Jeroen Camerlynck (Fleddy Melculy), Dieter 

Meyns (Flatcat), Roos Van Acker (Eden), Steven Van Crombruggen (Off The Cross), Hanne 

Terweduwe (For I Am), en Tim Van Doorn. Hans Roofthooft, Stijn de Waele, Pierre Jans-

sens en Lode de Feyter van de F.O.D. band zingen hier samen met hen de CD Hope for a 

moment in, die via Music for Life voor een geweldige financiële steun voor Wereld-Delen 

zorgde. Dankjewel! 

Het is weer zover! Voor de zesde keer op 

rij.  Te Lier (en omstreken) zijn we weer 

op zoek naar inburgeraars, die op een 

spontane manier hun nieuwe omgeving en 

gewoontes willen leren kennen. En we 

zoeken naar mensen die hen doorheen dat 

alles willen coachen en tegelijk wat hulp 

willen bieden met het Nederlands spreken.  

Coaches en inburgeraars zullen gedurende 

zes maanden (en langer als zij daarvoor zelf 

kiezen) met elkaar op ‘t rot kunnen gaan 

op eigen tempo, terwijl ze hun gezamenlij-

ke interesses onderzoeken en samen 

trachten te beleven.  

Kandidaten mogen zich aanbieden bij We-

reld-Delen (info@wereld-delen.be) of de 

integratiedienst van Lier 

(integratie@lier.be). 

Samen inburgeren 



Onze taalvrijwilligers wisselen ideeën uit 

Er is een grote verscheidenheid bij onze vrijwilligers die anderstalige kinderen helpen bij het aanleren van 

onze taal: sommigen hebben in het onderwijs gewerkt, anderen niet; sommigen zijn al vele jaren actief in 

taalondersteuning, anderen beginnen er net aan; sommigen hebben vroeger al met anderstaligen gewerkt, 

voor anderen is dit een nieuwe ervaring; enzovoort ... 

Al onze taalvrijwilligers zijn voortdurend op zoek naar creatieve invalshoeken en methodes: het is im-

mers de bedoeling om de kinderen spontaan en spelenderwijs vertrouwd te maken met het Nederlands.  

Daarom organiseren we enkele keren per jaar een samenkomst van onze taalvrijwilligers. Met als belang-

rijkste doelstelling om van elkaar te leren, om succesvolle methodes uit te wisselen, om elkaar aan nieu-

we frisse ideeën te helpen. 

Hierbij een foto uit onze recente bijeenkomst met taalwerkers in januari. Alle deelnemers waren opgeto-

gen over de fijne contacten met collega's, en met de rijke uitwisseling van ideeën die we kunnen gebrui-

ken bij het werken met anderstalige kinderen. 

Samen ontspanning nemen helpt tegen eenzaamheid maar helpt ook om een sterker sociaal netwerk uit 

te bouwen. In groep zaken uitproberen en ontdekken is leerrijk en geeft een goed gevoel. Daarvoor is 

het nodig om geregeld een uitstap te kunnen maken. Het hoeft helemaal niet ver te zijn.  

Jammer genoeg zijn de besparende maatregelen van De Lijn van die aard dat sommige mensen met een 

laag inkomen er niet eens meer in slagen om binnen een normale tijdsduur vervoer te vinden dat hen 

naar samenkomsten kan brengen en weer naar huis terug.  

Evenmin slagen we er met onze ontmoetingsgroepen in om op regelmatige basis gezamenlijk vervoer te 

organiseren voor gewone uitstappen; iets wat in gezinnen met een normaal inkomen vanzelfsprekend is. 

Zelfs niet met de kortingen die we daarvoor soms kunnen aanvragen. Dat is erg teleurstellend. We die-

nen dan ook op zoek te gaan naar extra financiële hulp. 

Wil jij een bijdrage leveren?  

 

Dan kan je deze som storten op het rekeningnummer van Wereld-

Delen Solidair  BE81 7895 7791 6924 en zijn wij jou dankbaar.  

 

Wil je graag dat bedrag storten en een fiscaal attest ontvangen? 

Zo kan je bijna de helft van dat bedrag fiscaal terug ontvangen!  

Dan kan je steunen door te storten op het rekeningnummer BE70 

8939 4402 9125 van Welzijnsschakels vzw, Huidevettersstraat 

165 te 1000 Brussel, met de vermelding “project 17022”. Het attest 

telt pas mits je minimum 40 euro per jaar stort. Jaarlijks worden deze 

bedragen aan ons doorgestort. Ook voor jou zijn wij dan 

dankbaar. 

Een gift voor vervoerskosten bij onze ontmoetingsactiviteiten 



Samentuin 

Professionele begeleiders van Velt legden op 21 februari aan een mooie groep bezoekers uit 

wat hun plannen zijn in de Welkomhof, de nieuwe Samentuin te Ranst. Voor het OCMW 

van Ranst is dit zowat de eerste keer dat de deur open gegooid wordt naar ontmoeting met 

en tussen de cliënten en vrijwilligers. 

Wereld-Delen heeft het mee mogelijk gemaakt dat subsidies konden verkregen worden voor 

dit uitstekend initiatief. Niet enkel OCMW maar ook andere werkingen willen er maar graag 

aan de slag. Vanuit onze ontmoetingsgroep moedigden wij onze leden al vanaf het begin af 

aan om deel te nemen aan de ontmoetingen, én dat doen zij ook. Voor de Samentuin zullen 

wij dit blijven doen. En hopen dat het een goed teken is in het kader van samenwerking bin-

nen de gemeente Ranst rond mensen in armoede. 

Kruisbestuiving 

Na een zestal jaren actieve ontmoetingen tussen mensen met een laag inkomen bij De Knoesels, en na ongeveer even lang zoeken 

treden. Dat samenkomen van mensen in armoede zeer waardevol is moet erkenning krijgen in de goegemeente. Waarom zouden zij zi

den. En samenkomen geeft ook de kans om samen iets te ondernemen, interessante personen en organisaties uit te nodigen of te 

In de komende periode wil Wereld-Delen contacten leggen met andere personen en instanties die een bijdrage hieraan kunnen levere

standige beroepen en lokale verenigingen. Door die contacten kunnen er nog meer kansen groeien voor meer mensen die het moeil

Trouwens ook te Lier spelen we met plezier in op bestaande instanties en groepen. Voor de ontmoetingsgroepen De Knoesels (Ran

uitmaken - zoeken we tegelijk ook naar geëngageerde en talentvolle vrijwilligers. Samen zijn we immers sterker.
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Carnavalfeest    Clownbezoek    Tai-chi     

Kom je ook naar onze volgende rommelmarkt / 

overstockverkoop? Dan word je verwacht op 7 en 

8 april tussen 10 en 16 uur in het magazijn aan de 

Van den Nestlaan 104a te Broechem. 

Rommelmarkt 



Na een zestal jaren actieve ontmoetingen tussen mensen met een laag inkomen bij De Knoesels, en na ongeveer even lang zoeken naar kansen tot ontspanning, vakantie en zinvolle vrije tijd, wil Wereld-Delen naar buiten 

treden. Dat samenkomen van mensen in armoede zeer waardevol is moet erkenning krijgen in de goegemeente. Waarom zouden zij zich onzichtbaar moeten maken terwijl ontmoeten voor ieder mens zoveel deugd kan bie-

den. En samenkomen geeft ook de kans om samen iets te ondernemen, interessante personen en organisaties uit te nodigen of te bezoeken, om er uit te leren. 

Delen contacten leggen met andere personen en instanties die een bijdrage hieraan kunnen leveren. Niet in het minst zijn dat het OCMW Ranst en gemeentelijke diensten, maar ook zelf-

standige beroepen en lokale verenigingen. Door die contacten kunnen er nog meer kansen groeien voor meer mensen die het moeilijk hebben. Kruisbestuiving heet dat! 

Trouwens ook te Lier spelen we met plezier in op bestaande instanties en groepen. Voor de ontmoetingsgroepen De Knoesels (Ranst) en De Nieuwe Wereld (Lier) - ook vluchtelingen en nieuwkomers kunnen hier deel van 

zoeken we tegelijk ook naar geëngageerde en talentvolle vrijwilligers. Samen zijn we immers sterker. 

Eind november ging dit persbericht de wereld 

in. Het blijft actueel als oproep.: 

“Vandaag gingen wij met een Afghaanse vrouw naar de Lierse werkwinkel op zoek naar een passende beroepsopleiding. 

Gisteren bezochten we met een vader een schooltje voor ASS, waar zijn zoontje is gestart. Vandaag wachten mensen op 

voedselhulp. Anderen zoeken tweedehands goederen voor in hun keuken. In 10 verschillende scholen in de provincie 

wachten kinderen op een geschikte vrijwilliger voor ondersteunende activiteiten Nederlands. In onze ontmoetingsgroepen 

zijn de voorbereiding bezig van een Sinterklaasfeestje waar we integratie beogen voor een zeer divers publiek. Zaterdag 

gaan mensen in kansarmoede en cliënten van het Liers Vluchtelingen Onthaal samen badmintonnen te Lier. Te Ranst kwam 

een vraag naar een conversatietafel Nederlands én rijlessen met ondersteunend Nederlands. En ondertussen zoeken we 

een woning te huur. Wereld-Delen weet met haar vrijwilligers heel goed wat te doen. 

Toen de oorlog in Syrië begon en in alle hevigheid woedde ontstond er een warme gevoeligheid onder onze bevolking. 

Langs alle kanten werd steun geboden en er kwam een groot aanbod van kandidaat-vrijwilligers. Een aantal van de kandida-

ten is inderdaad gestart als vrijwilliger, zij het vaak voor enkele vruchtbare weken of maanden. Nu de feest- en winkeldagen 

aangebroken zijn lijkt het alsof de nood in de hoofden van mensen verdwenen is. Toch blijft er een enorme nood aan nieu-

we vrijwilligers bestaan. Die nood is momenteel erg acuut bij Wereld-Delen. Scholen, gemeenten, diensten en andere or-

ganisaties leren steeds meer het werk en de werkwijze van Wereld-Delen kennen en stellen ondersteuningsvragen. De 

vereniging wil hier maximaal aan tegemoet komen.  

Wereld-Delen ging krachtig op zoek naar meer vrijwilliger: gemeentelijke diensten, OCMW’s, bibliotheken, verenigingen 

werden gevraagd om oproepen rond taalwerking mee te ondersteunen. En hier en daar zorgt dat voor een positief resul-

taat. Maar het lijkt soms wel alsof de samenleving verzadigd is door een massa oproepen van heinde en ver. Het lijkt im-

mers alsof oproepen nog amper gehoord worden. Bij Wereld-Delen kunnen vrijwilligers aan de slag te Brecht, Lier, Nijlen, 

Vorselaar, Zandhoven, Broechem, Olen, Deurne, Hoboken, Berchem, Ranst, Wijnegem, Antwerpen bij taalwerking, coör-

dinatiewerk, begeleiding van (vluchtelingen/)gezinnen, voedselhulp, sorteerwerk tweedehands goederen, public relations, 

enz… Duidelijk is het alleszins: de nood blijft groot, ja stijgt zelfs nog, en alle hoop is gesteld op mensen van goede wil die 

een stukje van hun tijd ten dienste willen stellen van concrete mensen.” 

Wereld-Delen wil de noden blijven aanpakken 

   Onze Bob     Koks op het kerstfeest    Kerstmarkt 

Meer info over onze werkingen? Beelden zeggen meer... 
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Welk talent bezit jij? Wat wil jij graag doen? Op welke dagen 

en uren wil jij je kennis en kunde ter beschikking stellen? 

Twijfel je? Kom eens praten… 

Denk je “dat kan ik niet”, maar je zou het toch wel graag willen doen? 

Dat is geen abnormale vraag. Andere kandidaten stellen zich ook die 

vraag. Daarom voorziet Wereld-Delen, zeker voor bepaalde taken vor-

ming en uitwisselingsmomenten. Inderdaad, op die manier kan je jouw 

inzet ook sterker maken. 

Weet je waar Wereld-Delen actief is? 

Onderstaande kaart toont zowat de voornaamste regio waar Wereld-Delen diensten aanbiedt. Het 

aanbod vanuit onze Sociale Winkel De Loods gaat nog ruimer: sommige aanvragers wonen buiten de 

provincie Antwerpen. Werkers in De Loods komen liefst uit de ruime omtrek van Ranst. 

Vooral voor de taalwerking vind je er locaties op terug waar taalwerkers aan de slag zijn (rode ster-

ren). De paarse sterren geven “uitbreidingsgebied” weer: dit zijn enkele van de locaties waar we ac-

tief waren (“slapende” locaties waar we mogelijk weer aan de slag gaan) of locaties vanwaar potenti-

ële aanvragers recent informatie vroegen over ons aanbod (en dus mogelijk aanvrager worden). 

Woon je in deze regio? Waar wacht je op om je kandidaat te stellen als taalwerker? 

Welke taken zijn er zoal? 

Taalondersteuners (kinderen en volwassenen), ondersteuners van vrijwilligers, magazijnmedewerkers, 

IT-medewerker, secretariaatsmedewerker, onthaalmedewerker (armoede/ nieuwkomers), promo– 

en projectmedewerkers, begeleiders van individuele personen of groepen, enz... 

Vrijwilligers welkom... 



Ook Kookeneten in Lier 

Zoals bij De Knoesels te Ranst, gaat de Ontmoetingsgroep De Nieuwe Wereld te Lier vanaf 

maart ook aan de slag met KOKENETEN. Terwijl op de eerste zaterdag van 17 tot 18:30 uur 

iedereen kan komen sporten in de sporthal ‘t Spui kunnen leden van De Nieuwe Wereld vanaf 

16 uur in de refter van het KTA starten met koken. Ook maandelijks (behalve op de eerste za-

terdag van mei.) 

We koken gerechten uit de wereldkeuken: telkens neemt iemand anders de leiding en kookt 

men samen iets uit het land van herkomst van de lesgever. 

Na het koken eten de deelnemers hun gerechten ter 

plaatse op. Eventueel kunnen hun kinderen meeko-

men: zij kunnen spelen in de sporthal.  

Voorwaarden: vooraf inschrijven wie mee komt ko-

ken (en of er kinderen meekomen). Het aantal deel-

nemers kan worden beperkt tot 10. 

Voorlopig is het koken gratis: als het experiment lukt 

kunnen we na de zomer bekijken of er een bijdrage 

voor de ingrediënten zal gevraagd worden.  

Inschrijven verplicht! 

lier@wereld-delen.be 

0493 08 97 21 
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Wist je dat … ? 

• Dat er in ons magazijn en secretariaat bezoekjes mogelijk zijn en dat die ook geregeld 

plaatsvinden? 

• Dat er af en toe studenten of organisaties langskomen voor een interview of een onderzoek 

uit/in een of andere hoek van de zachte sector? 

• Dat studenten meestal met vragen komen om de armoedeproblematiek te leren kennen. 

• Dat er vanuit Vrijetijdsparticipatie een onderzoek bezig was rond het aanbieden van facilitei-

ten voor mensen in armoede, en dat wij daaraan hebben meegewerkt. 

• Dat recent een hele klas (lager onderwijs) tegelijk kwam kijken hoe in ons magazijn aan so-

ciaal winkelen werd gedaan. 

• Dat vanuit een paar secundaire scholen jaarlijks bezoekjes plaatsvinden van oudere leer-

lingen om de praktijk van onze armoedewerking aan den lijve te komen voelen. 

• Dat studenten hoger onderwijs kunnen ingeschakeld worden in onze taalwerking en in het 

vluchtelingenonthaal. 

Wereld-Delen is te Lier opnieuw op zoek naar een “eigen plek”. Nadat het “Prisma”-huis 

(Agentschap Inburgering en Integratie) sloot, zag het er naar uit dat we samen met enkele andere 

organisaties een nieuwe plek konden krijgen met de hulp van het OCMW. Nadat dit ijdele hoop is 

gebleken trachtte Wereld-Delen een tijdlang met een collectief in zee te gaan. Dat collectief strui-

kelde over juridische aangelegenheden en ging nog steeds niet van start. Voor een aantal activitei-

ten kunnen we wel gratis ergens terecht en voor andere huren we lokalen. Maar een echte plek, 

waar we ons als vereniging “thuis” kunnen voelen, vanwaar we onze werking echt kunnen ont-

plooien, hebben we nog niet gevonden. Mails, telefoontjes en bezoekjes leverden nog niets op. 

Maar we geven niet op. We doen een oproep aan menslievende personen uit Lier om mee te zoe-

ken en een financieel haalbare oplossing te vinden. Heb je een voorstel? Mail het naar lier@wereld

-delen.be. 

Op zoek naar een plek te Lier 

In ons begeleidingswerk komen wij vaak erg moeilijke situaties tegen. Meestal aangelegenheden 

die mensen hopeloos maken of situaties die al vele jaren aanslepen en echt een oplossing vragen. 

We weten dat we niet alle kennis in huis hebben en dat andere diensten veel beter geplaatst zijn 

in deze zaken dan wij. Tegelijk stellen we vast dat de hulpvragers, die bij ons aankomen, vaak wei-

nig vertrouwen in bestaande diensten. Advocaten vertrouwen ze meer, ook al bieden die niet 

altijd de nodige informatie (en dus ook niet de beste oplossing).  

Inzake vluchtelingen, asielzoekers gebeurt veel denkwerk en zit er veel praktische ervaring bij Ca-

ritas International. Handig om onszelf op de hoogte te houden. Het Adviescentrum Migratie 

(CAW) Antwerpen bundelt heel veel kennis en advieskunde, en geeft ons de kans voor gerichte 

te verwijzingen. Als het ons lukt, want soms is jarenlang begeleiden nodig 

alvorens bepaalde twijfelaars de 

stap naar de juiste diensten zetten.. 

Moeilijke thema’s 



Armoede maakt ziek 

Verschillende onderzoeken naar gezondheid tijdens de laatste jaren wijzen op een duidelijke samenhang 

tussen sociale status (= opleiding, kansen om actief te zijn, inkomen) en gezondheid. 

 

Mensen met ten hoogste een attest lager onderwijs menen vaker dat ze een slechte gezondheid hebben 

in vergelijking met hen die een diploma secundair onderwijs bezitten. Die zeggen op hun beurt dat ze 

meer problemen te hebben met hun gezondheid dan personen met een diploma hoger onderwijs. Wie 

kan gaan werken voelt zich gezonder dan wie werkloos is. Wie het minst verdient omschrijft de eigen 

gezondheid vaker als (zeer) slecht. Dat is in heel België zo. 

 

De meeste ernstig chronische ziekten komen vaker voor bij laag opgeleiden dan bij hooggeschoolden: 

zoals hart- en vaatziekten, chronische longziekten, diabetes en ernstige nierziekten. En hoe lager de oplei-

ding is, des te hoger is het risico op meer ernstige ziekten tegelijk. 

 

Bij de bevolking van 65 jaar en ouder worden bij laaggeschoolden steeds hogere percentages beperkingen 

in fysieke mobiliteit vastgesteld dan bij hooggeschoolden zoals beperkingen bij basisactiviteiten, dagelijkse 

of huishoudelijke activiteiten. 

 

Laagopgeleiden melden meer psychische problemen en hebben meer te maken met vermoeidheid (lagere 

vitale energie). Problemen zoals angststoornissen, depressie en slaapproblemen komen minder voor als 

het opleidingsniveau stijgt en het gebruik van slaap-en kalmeringsmiddelen ligt relatief hoger bij laagopge-

leiden. 

 

De Belgische Gezondheidsenquête van 2013 scoorde de levenskwaliteit op basis van vragen over mobili-

teit, zelfzorg, dagelijkse activiteiten, pijn/ongemak en angst/depressie. De levenskwaliteit rond gezond-

heidsvragen wordt sterk beter naarmate het opleidingsniveau stijgt. 

Wat kunnen mensen in armoede - in dit verband - dan doen om gezond te 

leven? 

• Werken: gewoon werk, deeltijds eventueel, maar ook: hobby’s trachten 

te beoefenen, zorgen voor kleinkinderen, vrijwilligerswerk opnemen 

• Actief zijn samen met anderen, bijvoorbeeld in ontmoetingsgroepen, 

samen plannen maken en uitvoeren 

• Hier en daar een opleiding of een hobbycursus volgen, computerlessen 

volgen om bij de tijd te blijven 

• Informatiemomenten volgen rond hoe men zelf actief 

kan zijn en hoe men voor zijn eigen gezondheid kan zorgen 

• Gewoon naar de huisarts gaan, hem in vertrouwen ne-

men rond de situatie van armoede en niet wachten bij ziekte-

klachten om bij de arts raad en hulp te zoeken 

• Elkaar aanmoedigen 

P A G I N A  1 1  



In 2018 zal het lokale beleid centraal staan in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen. 

Hopelijk gaat daarbij ook veel aandacht uit naar lokaal sociaal beleid, want de gemeentes en 

OCMW's hebben belangrijke sleutels in handen om armoede structureel terug te dringen. 

Het Netwerk tegen Armoede is dan ook zeer tevreden dat het Jaarboek Armoede en Sociale 

Uitsluiting van Oases (Universiteit Antwerpen) daarop focust. En schreef recepten voor een 

lokaal sociaal beleid dat armoede kan terugdringen. 

 

Lokaal beleid moet veel verder reiken dan hulpverlening, zegt het Netwerk tegen Armoede. 

Dit pleit voor een expliciete grondrechtenbenadering. Het netwerk ziet dat lokaal beleid 

soms sterk focust op allerlei leefstijlprojecten, van tandzorg tot goedkoop koken, bij mensen 

in armoede. Dergelijke projecten hebben weinig impact zolang mensen in armoede hun 

grondrechten niet kunnen realiseren: waardig inkomen, degelijke en betaalbare huisvesting, 

toegang tot gezondheidszorg, ... Nochtans kan het lokaal beleid veel betekenen om die rech-

ten te realiseren. 

 

Hulpverlening zou veel meer kunnen focussen op rechtentoekenning zegt het netwerk. Een 

maatschappelijk werker zou systematisch kunnen nagaan welke rechten van zijn cliënt nog 

niet in orde gebracht zijn: rond huisvesting, verhoogde tegemoetkoming, ... Verder kunnen 

lokale besturen op heel veel domeinen structurele stappen vooruit zetten: sociale huisvesting 

stimuleren, veralgemeende derdebetalersregeling ingang doen vinden in eerstelijnszorg, refe-

rentieadres toekennen, dringende medische hulp toegankelijk maken, investeren in sociale 

economie en wijk-werken, correcte toekenning van het leefloon, ...  

 

(Een standpunt van Het Netwerk tegen Armoede) 


