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INLEIDING 

 
 

 
 

 

 

Dit jaarverslag werd voorafgegaan door een SWOT-analyse. 

Voor een vrijwilligerswerking als de onze is dit misschien wel een grote uitdaging. 

Positieve en zwakke punten over jezelf in kaart brengen, kansen ontdekken en eerlijk 

nadenken over zaken die de verdere werking kunnen bedreigen, heeft alleszins dat 

voordeel dat wat men al dan niet voelde of veronderstelde meer reëel, vatbaarder wordt.  

 

 

Dergelijke werkmethode maakt van een diversiteit aan meningen een gekend verhaal: 

zeker geen niveau voor negativisme, maar wel een uitgangspunt dat iedere vrijwilliger kan 

aanzetten om bewust mee te werken aan de verdere uitbouw. 

Wat voorbij is komt via zulke analyse in een nieuw denkkader te staan en wat de toekomst 

kan brengen wordt een vast onderwerp van overleg, planning en uitvoeren. Er komt dus 

weer een boeiende tijd aan voor onze bijna 25-jarige vereniging. 

 

 

In Deel I van dit verslag maakt u kennis met de voorbije activiteiten: elke deelwerking 

komt stapsgewijs aan bod.  

In Deel II van dit jaarverslag komen de nuchtere cijfers aan bod in de vorm van een 

commentaar op de jaarrekeningen.  

En in het slot zien we weer uit naar de toekomst vanuit enkele inzichten over het jaar 

2017. 
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Deel I. ACTIVITEITENVERSLAG 
 

 

 

 

Activiteiten worden soms al zichtbaar door het vrijwilligersbestand en de evolutie ervan. 

We geven een klein overzicht. 

 

 

 Aantal vaste vrijwilligers  

 Eind 2017: 127 

 Eind 2016: 128 

 Eind 2015: 107  

 Eind 2014: 76  

 Eind 2013: 70  

 

 Aantal occasionele vrijwilligers  

 Eind 2017: 54 

 Eind 2016: 42 

 Eind 2015: 30  

 Eind 2014: 35  

 Eind 2013: 31  

 

 Aantal stagiairs  

 2017: 5 (allen ook als vrijwilliger ingeschreven) 

 2016: 3 (1 was ook vaste vrijwilliger) 

 2015: 10 (1 was ook vaste vrijwilliger)  

 2014: 4  

 2013: 2  
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A. DEELWERKINGEN 
 

 

 

 

1. BEGELEIDINGSWERK 

 

 

Algemeen 

 

Het aantal vragen naar hulp door onze werking nam in 2017 toe. Dat gebeurde vooral in 

de vestiging te Ranst, terwijl deze in Lier (voornamelijk vluchtelingenwerking) afnam. Een 

systematische inventarisatie lijkt niet meer haalbaar. Verwijzingen gebeurden op de meest 

functionele manier met zo weinig mogelijk administratie. 

 

 

Onthaalwerking & Liers Vluchtelingen Onthaal 

 

Sinds de verhuis van het Agentschap voor Inburgering en Integratie naar het Sociaal Huis 

te Lier heeft Wereld-Delen geen vaste spreek- en ontmoetingsruimte meer in Lier. De 

gehoopte steun uit Lierse overheden bij het vinden van een nieuwe vaste stek kwam er 

niet, wel bij tijdelijke locaties. Er werden andere wegen gezocht. Enkele gratis 

vergaderruimtes waren zeer welkom. In 2018 hopen we op de noodzakelijke vaste 

ontmoetingsplek om onze werking te kunnen uitbreiden. 

 

Te Lier blijft onze werking ook actief in het Samen Inburgeren en namen we weer een 

groot deel van de voorbereiding op ons. 

 

 

Inhoudelijk 

 

De noden zijn zeer breed. De vragen stelden zich op gebied van werk en wonen, leefloon, 

psychologische ondersteuning, wegwijs worden in onze samenleving en documenten, 

relationele problemen en dagelijkse bezigheden. In 2017 kwamen er minder vragen binnen 

rond kinderen: enkele schoolse vragen werden gesteld en opgevolgd. Financiële 

ondersteuning en dringende noodhulp werden minder gevraagd. Discriminatie klonk soms 

als ondertoon, was een reden tot ondersteuning maar kwam nooit tot het neerleggen van 

een klacht. Het aantal hulpvragen van mensen zonder erkend verblijf is zeer sterk 

teruggelopen. 

 

 

 

 

 

 

2. ONTMOETINGSWERK  

 

Bij ontmoetingswerk zijn verschillende elementen van belang. Vooreerst dient een 

ontmoeting mensen met minder kansen een veilige omgeving te bieden, waar ze 

ongedwongen zichzelf kunnen zijn en zelfs steun kunnen krijgen door mensen die hun 

situatie meer dan anderen “aan den lijve” ervaarden en verstaan. 

 

Tegelijk dient het ontmoeten te kunnen leiden naar het verbreden van de kijk op zichzelf 

en het leven. Het actief deelnemen aan de samenleving wordt aangemoedigd. 

Samenkomsten zijn ook vormende momenten waarbij men al dan niet via gerichte aanpak 

nieuwe ervaringen en informatie kan opnemen.  
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Ontmoetingsgroepen  

 

Ontmoetingsgroepen bieden een veilig klimaat en kunnen een gezicht geven aan de 

aanwezige doelgroep. Dat willen we graag doen in samenwerking met andere instanties en 

diensten. We merken dat dit (vooral in Ranst) langzaam groeit. Tegelijkertijd lijkt het erop 

dat sommige deelnemers precies die samenwerking als “minder veilig” ervaren. Niet 

iedereen, bijvoorbeeld, is immers happig om samen te werken met een OCMW, waar ze 

zich in sommige gevallen een half leven lang tegen afgezet hebben. Met deze 

gevoeligheden houden wij rekening.  

 

Te Lier had de ontmoetingsgroep De Nieuwe Wereld het moeilijker: een zekere 

vermoeidheid bij de vrijwilligers enerzijds, maar een actievere medewerking van personen 

van vreemde herkomst in de realisatie van activiteiten. Deze groep is een echte 

diversiteitsvereniging. Ook de gezinnen die door het Liers Vluchtelingen Onthaal bereikt 

worden kunnen aansluiten. De jaarlijkse Dag van de vluchteling werd een zeer geslaagde 

activiteit, die talrijk werd bijgewoond, ook door personen uit het Lokaal Opvang Initiatief 

te Lier. 

 

Te Ranst zagen we vooral een toename vanuit de doelgroep met bijzondere 

verzekeringstegemoetkoming tegenover een stabilisering van het aantal personen met een 

sociale zekerheidsnood. Bij wijze van spreken zijn er minder leefloners enerzijds en – de 

facto – meer weduwen met een verhoogde tegemoetkoming. De wekelijkse samenkomsten 

groeiden in 2017 en de maandelijkse samenkomsten lichtjes. Voor deze laatste 

samenkomsten werd waar mogelijk samengewerkt met De Nieuwe Wereld te Lier, wat in 

dank werd aangenomen aan beide zijden. Vanuit Lier nemen redelijk wat kinderen deel 

aan de samenkomsten en dat zorgt voor een gezellig klimaat.  

 

Nieuw in de groepen was het maandelijks koken te Ranst, Tai-chi en de introductie van 

spellen tijdens de ontmoeting. De crea moest redelijk wat inboeten. Op woensdagen werd 

er regelmatig een inhoudelijk thema op tafel gegooid. Maar het was ook een plek waar 

pogingen werd gedaan tot het leren werken met computer en smartphone, belangrijke 

hulpmiddelen, die niet iedereen onder de knie heeft.  

 

Positief was de inzet van deelnemers voor praktische zaken zoals het onderhoud van de 

ontmoetingsruimte of ondersteuning van de permanentie van het voordelenbureau De 

Kers. 

 

Te Lier waren er naar gewoonte overwegend initiatieven waar kinderen zich goed bij voelen 

en kwam er dankzij het Liers Vluchtelingen Onthaal ook een maandelijks sportief moment 

in ’t Spui te Lier. 

 

 

Stuurgroep 

 

Het werd in 2017 vaak erg moeilijk om met vrijwilligers van ontmoetingsgroepen, én het 

Liers Vluchtelingen Onthaal én ander begeleidingswerk samen te zitten; Vandaar dat 

besloten werd deze werkingen in één groep samen te brengen. We hopen dat deze 

stuurgroep ook een vaste waarde wordt zoals de andere stuurgroepen. 

 

 

Samentuin Ranst 

 

Wereld-Delen zette haar hand onder de samenwerking rond de Samentuin te Oelegem, 

een initiatief van OCMW Ranst, passend ondermeer in activering en beroepstoeleiding. 

Ontmoetingsgroep de Knoesels zal mee toeleiden naar de Samentuin en op termijn wordt 

naar andere samenwerkingsvormen gestreefd. 
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Zelfbeoordeling 

 

Het begeleidings- en ontmoetingswerk volgt de noden die zich aandienen bij Wereld-Delen. 

Er dienen zich minder externe cliënten aan (ze kwamen vroeger van heinde en ver). Nu 

zijn we er meer voor heel concrete vragen van mensen die gewoon in onze verschillende 

werkingen te vinden zijn.  

Daarbij zoeken we naar mogelijkheden tot intensere samenwerking van de 

ontmoetingswerking en de vluchtelingenwerking. De ontmoetingswerkingen groeien in 

ieder geval, zelfs de werking in Lier blijft – ondanks het wegvallen van een eigen plek – 

redelijk stabiel. 

We werden veel gevoeliger voor armoedethematieken in brede zin en we willen hierin nog 

verder gaan. 

We zien ook meer kansen in de nabije werking. Dat is tegelijk ook een uitdaging. 

 

 

 

 

 

 

3. TAALWERKING  

 

Algemeen 

 

 
2014 2015 2016 2017 

Aantal kleuters taalondersteuning 119 204 211 242 

Aantal lager onderwijs taalondersteuning 214 168 249 250 

Aantal secundair taalondersteuning 9 26 12 22 

Aantal volwassenen taalondersteuning 37 27 22 14 

Aantal volwassenen Alpha   4 (12) 3 

Aantal volwassenen Zomerbabbel (gemidd./totaal)   20 (57) 18 (70) 

Aantal leerlingen (project) schooltaakbegeleiding 29 53 22 18 

Aantal schooltaakondersteuning thuis 4 3 (3) 1 

Aantal kinderen taalondersteuning thuis 6 3 0 0 

Aantal taalcoaches  48 67 72 (89) 72 (86) 

Aantal locaties 44 45 52 60 

 

Deze tabel maakt veel duidelijk over de taalwerking. De tabel geeft momentopnames weer 

op het jaareinde. Het is geen weergave van hoeveel personen er in de loop van deze jaren 

hebben deelgenomen en voor hoe lang. De groei is duidelijk. Dat dit uitdagingen met zich 

mee brengt is van belang om te weten. 

 

Naast de centraal georganiseerde taalbegeleiding zijn er ook individuele begeleidingen die 

niet in de tabel konden worden opgenomen. Theoretische rijlessen met aandacht voor het 

Nederlands bij anderstalige deelnemers te Lier werden ook niet opgenomen. 

 

 

Stuurgroep 

 

Begin 2017 ging bij de taalwerking een nieuwe taalcoördinator aan de slag. Onder leiding 

van de coördinator maken de regionale contactpersonen van de stuurgroep een sterk 

overleg en planningsorgaan. Voor de contactpersonen zelf hebben de bijeenkomsten ook 

een vormend karakter, bewust door vaste thema’s die door onze vormingsmedewerker 

worden ondersteund. Verder zorgt de groep voor een duidelijk profiel van onze 

taalwerking.  

Lier 
 

80 

39 

7 

14 

Id 

Id 

0 

1 

0 

14 (28)  

13 
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In 2017 kwam er een nieuw document tot stand dat nieuwe vrijwilligers helpt om hun taak 

aan te vatten. Door de groei van de werking is er een tekort aan regionale contactpersonen 

voor taalvrijwilligers. Samen tracht de stuurgroep dit op te vangen. 

 

Vorming en uitwisseling 

 

Er werden zes lerende samenkomsten voor taalvrijwilligers georganiseerd te Mortsel, 

Antwerpen en Broechem. De startdag in september is er één van. Daarnaast konden 

vrijwilligers ook nog aan andere vormingskansen deelnemen. Uitwisseling is een erg 

belangrijke vormingsbron, ook voor taalvrijwilligers die al jaren bezig zijn, want het zorgt 

voor een creatieve en vernieuwende kijk op het werk. 

 

 

Zelfbeoordeling 

 

De sterke gedrevenheid en een goed draaiende groep contactpersonen zijn er toef voor 

deze werking. Vorming en ondersteuning, leveren van maatwerk zijn vaste 

aandachtspunten.  

 

Nieuwe en voldoende vrijwilligers vinden en hen te helpen leven vanuit de ideeën van de 

taalwerking is een uitdaging. Ondersteuning dient hen te helpen vol te houden als hun 

opdracht zwaar wordt ingeschat. Daartoe werd gewerkt en zal verder gewerkt worden aan 

aangepaste methodes die nieuwe vrijwilligers goed ondersteunen en motiveren.  

 

Belangrijk in de groeiende werking is zeker ook de noodzaak om meer regionale 

contactpersonen te vinden die de taalwerkers zelf kunnen ondersteunen. 

 

 

 

 

 

4. MATERIËLE HULP  

 

Algemeen 

 

Wereld-Delen is al van haar prille bestaan gekend om haar materiële hulp. In de 

beginperiode kwamen hulpvragers via parochies uit de directe omgeving in onze werking 

terecht. De vroegere handgift door parochiepriesters werd vervangen door een 

begeleidingsaanbod waarin materiële hulp soms een poort tot effectieve begeleiding 

werd. Het diende om vertrouwen te wekken, een formule die vandaag de dag bijna 

volledig verdwenen is.  

 

Momenteel is onze materiële hulp aan begeleiding gekoppeld. Destijds werden deze 

hulpvragers in dossiers geregistreerd, momenteel is het te druk met hulpvragen zodat 

deze registratie in onze vrijwilligerswerking niet meer haalbaar is.  

 

De materiële hulp kreeg andere wegen: tweedehandse goederen, een beetje 

voedselhulp, een Voordelenkantoor De Kers dat ook als Rap op stapkantoor Ranst actief 

is, individuele hulp mits er een duidelijk perspectief kan gevonden worden. 

 

 

Stuurgroep 

 

De stuurgroep kwam in 2017 meer dan ooit samen en gebruikte haar samenkomsten ook 

om samen na te denken over vormen van armoede en passende materiële hulpverlening 

aan kansarmen. De stuurgroep zoekt zo samen naar een bewuste oriëntatie in haar 

aanbod. 
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De materiële hulpverlening neemt een erg ruim deel in van de werking van Wereld-Delen 

en daarom zou een eigen coördinatie aangewezen zijn. De stuurgroep neemt via haar 

vormende samenkomsten en zoekend overleg deze functie deels op zich. 

 

 

Voordelenkantoor Rap op stap De Kers 

 

Het voordelenkantoor heeft twee jaar werking achter de rug en daarbij was er een vaste 

onthaalvrijwilliger actief, wat een zegen voor deze werking is gebleken. Haar enthousiasme 

wekte vertrouwen en was vermoedelijk de reden dat kansarmen durfden initiatieven te 

nemen rond uitstappen, vrije tijd en vakantie, die ze voordien niet durfden. Het waren dan 

ook de ontmoetingsgroepen van Ranst en Lier die het meest van deze mogelijkheden 

gebruik maakten. De vakantieparticipatie en vrijetijdsparticipatie via de respectievelijke 

fondsen ging er dan ook mee vooruit bij onze doelgroep.  

 

De Knoeselpas kon nieuwe kansen bieden, ook al vielen onze inspanningen om meer 

aanbieders van voordelen te bieden tegen. De voornaamste nieuwe voordelen voor 

knoeselpashouders zijn goedkope maaltijden in het Sociaal restaurant Kome Nete te Lier 

en extra goedkoop winkelen in Opnieuw&Co (aanvullend bij Sociale Winkel De Loods, waar 

ze al eerder welkom waren. 

 

 

WD Solidair 

 

Wereld-Delen Solidair is de verzamelnaam voor alle andere vormen van individuele 

materiële hulp. Ook in 2017 genoten diverse personen van steun die de bedoeling heeft 

dringende noden tegemoet te komen, of het leven aangenamer te worden in gelegenheden 

waar er nergens andere steun gevonden kan worden. 

Voedselhulp, schoolkosten, kosten voor gezondheid zijn enkele redenen waarom hulp 

geboden werd. 

 

 

Werking in het magazijn 

 

Het magazijn met tweedehandse goederen is voor heel wat personen de best gekende 

werking van Wereld-Delen. Niet enkel kledij, maar zoveel denkbare goederen in ieder 

huis worden ter beschikking gesteld van mensen in armoede. Het magazijnwerk vraagt 

een enorme inzet van de vrijwilligers.  

 

In ons magazijn aan de Van Den Nestlaan te Broechem kunnen mensen met een laag 

inkomen via twee wegen terecht. De oudste vorm is gratis hulp, Free Service genoemd, 

waarbij verwijzers een gerichte verwijsbrief opstellen en hun cliënten op afspraak 

begeleiden naar Sociale Winkel De Loods. 

 

Het Sociaal Winkelen is de hulpvorm die aan de klanten de meeste kansen biedt om 

wekelijks langs te komen om zaken tegen een habbekrats te kopen. Ofwel is er een 

verwijzer die hen introduceert, ofwel bewijzen ze hun laag inkomen zelf via documenten 

of erkende kortingspassen.  

 

Elke dinsdag en woensdag is het magazijn open voor het Sociaal Winkelen van 10 tot 12 

uur. Alles wordt in het werk gesteld opdat de klanten vriendelijk worden onthaald, dat zij 

kwalitatief goede materialen kunnen vinden en dat – als ze zelf niet voor vervoer kunnen 

zorgen – alles aan huis wordt bezorgd. 

 

Zoals de taalwerking heeft ook onze materiële hulp een groot regionaal bereik. De 

voorbije jaren zag het er naar uit dat het aantal klanten voor ons magazijn sterk zou 

stijgen. Maar vermoedelijk heeft de opkomst van allerhande ruilwinkels, deel- en 
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kooppagina’s via het web, en het ontstaan van kleine lokale sociale winkels her en der de 

stijging bescheiden gehouden. Dat vraagt om verder onderzoek. 

 

 

Sociaal winkelen 

 

Er was in 2017 een stijging van het aantal verschillende winkelende klanten in het 

magazijn.  

Het aantal nieuwe klanten nam af, maar doordat de bestaande klanten zich er 

geleidelijk van bewust werden dat er sinds een paar jaren geen beperking meer is 

van het aantal winkeldagen, kwamen er 33% keren meer bezoekers langs voor 

het sociaal winkelen. 

Daarbij is er een stabiele opkomst van klanten uit Lier, de voornaamste 

herkomstgemeente, via de Uitpas met kansentarief.  

Vanuit de OCMW’s Lier en Antwerpen waren er minder (nieuwe) verwijzingen naar 

het Sociaal Winkelen.  

Het aantal klanten dat in de gemeente Ranst woont nam opvallend toe en ook het 

aantal personen dat vanuit OCMW Ranst naar het Sociaal Winkelen werd 

verwezen.  

 

 
(Kaart: spreiding in 2017 van de woonplaats van klanten in Sociaal Winkelen in De Loods.) 

 

Free Service 

 

Er was in 2017 een daling van het aantal klanten in Free Service met 20%, en 

17% minder bezoeken aan het magazijn. Ook het leveren van goederen nam met 

21% af.   

 

De daling van het aantal klanten is voornamelijk toe te schrijven aan de enorme 

terugval van verwijzingen vanuit het asielcentrum van Fedasil in Broechem, 

waarmee een soepele uitwisseling bestaat die moeilijk in tabellen weer te geven 

is. Misschien is de massale aandacht van kledijschenkers voor vluchtelingen en 

dus voor een asielcentrum mee de reden hiervan.  

Verder zijn er bij nazicht sterk minder verwijzingen voor Free Service vanuit 

Zandhoven, Ranst, Borsbeek en De Linde in Antwerpen.  

Anderzijds verwezen vooral OCMW Lier en OCMW Nijlen dan weer meer naar Free 

Service. 
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(Kaart: spreiding in 2017 van de woonplaats van de klanten van Free Service in De Loods.) 

 

 

Zelfbeoordeling 

 

Uit de eigen analyse van de vrijwilligers in de Sociale Winkel De Loods kwamen de ruime 

bekendheid naar voren bij diensten en instanties, een goed onthaal van klanten, een 

krachtdadige sfeervolle ploeg en de grote troef van eigen vervoer.  

Lokaal wordt gedacht aan zorg voor betere bekendheid vooral naar jonge gezinnen en op 

zoek naar jonge nieuwe vrijwilligers. Veranderen van vaste gewoontes wordt een 

uitdaging. 

Diensten zullen meer communicatie mogen verwachten vanuit het magazijn zelf en er zal 

worden gezocht naar manieren om nog beter aan te sluiten bij de behoeften van deze tijd. 

 

 

 

 

 

 

5. INTERNATIONALE (ONTWIKKELINGS)HULP 

 

 

Algemeen 

 

Het werk in eigen land heeft vaak een link met het leven van mensen in het buitenland. 

Vluchtelingen ontvluchten hun land vanwege onlusten, oorlog, discriminatie, armoede, 

milieu enz… De geschiedenis leert ons dat rijke landen vanwege de kolonisatietijd een 

schuld te vereffenen hebben aan arme landen. En nog steeds kennen we een economisch 

bestel waarbij rijkdommen worden weggehaald uit arme landen zonder dat zij evenwaardig 

mogen genieten van het profijt dat de rijke wereld eraan heeft. Toch bewijzen ngo’s dat 

het ook anders kan. 
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WD Internationaal 

 

Wereld-Delen heeft banden met een beperkt aantal ontwikkelingsprojecten en 

organisaties, waarvan men goed weet hoe onze gelden er worden gebruikt. De 

voornaamste steun bieden wij aan een project Voedselhulp in Campestre (Zuid-Brazilië), 

ter plaatse geholpen door de ngo Força Brasil. Wij zetten ons in voor Broederlijk Delen, 

vooral in onze “thuishaven” Broechem. Een rossecentjesactie werd ook nu weer gevoerd 

voor een project van Fracarita Belgium. Tenslotte voelen we ons verwant met twee Ranstse 

werkgroepen die ijveren voor het project Centres Mpandilu in Congo en Chico Latino in 

Peru. 

 

 

Stuurgroep 

 

De stuurgroep van Wereld-Delen internationaal komt op stabiele wijze samen en zet met 

relatief weinig vrijwilligers tal van activiteiten (sensibilisering en opbrengst genererend) op 

getouw. Een aantal occasionele vrijwilligers zorgden dat dit ook in 2017 mogelijk was. 

 

 

Zelfbeoordeling 

 

De werking WD Internationaal roemt de inzet van haar kleine groep vrijwilligers. Het 

resultaat bij een redelijk stevig aantal projecten is noemenswaardig. Er zijn goede en 

voldoende initiatieven.  

Zoals velen is deze groep permanent op zoek naar nieuwe en liefst jonge vrijwilligers. De 

hoop wordt gevestigd op een verhoogde respons vanuit de lokale gemeenschap van 

Broechem. 

De groep wil erover waken dat er niet teveel lasten op de kleine groep schouders wordt 

gelegd. 
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B. ALGEMENE WERKING 
 

 

 

1. VRIJWILLIGERSONTHAAL EN ADMINISTRATIE 

 

 

Terwijl het onthaal van vrijwilligers verspreid georganiseerd is voor de taalwerking, 

vluchtelingenwerking en de andere werkingen, zijn er drie administratieve werkingen op 

het secretariaat te Broechem.  

Daar zijn de boekhouding en financiën gevestigd en gebeurt er heel wat werk rond promo 

en werving. Het Voordelenbureau De Kers en Het NET hebben er spreekuur en op vraag is 

ook de biblio/mediatheek van onze taalwerking open. 

Heel veel administratie gebeurt bij de coördinatoren en andere verantwoordelijken thuis. 

Via Dropbox staan kerngroepleden en andere medewerkers met elkaar in contact. 

 

 

2. OVERLEGSTRUCTUUR 

 

De stuurgroepen.  

 

Naast de aparte stuurgroepen van de taalwerking, materiële hulp en internationale werking 

vergaderden de ontmoetingsgroepen en het begeleidingswerk gezamenlijk in 2017. Zo 

kregen we een degelijk communicatiesysteem. Na enkele voorbereidende jaren mag 

gesteld worden dat alle stuurgroepen nu een goede drive hebben gevonden, wat resulteert 

in verdieping en sterkere werkingen. 

 

De jaarvergadering voor vrijwilligers kende weer een sterke opkomst. Verrassend blijft 

hoe mensen uitkijken naar berichten over de hele werking of andere deelwerkingen dan 

hun eigen werkomgeving binnen Wereld-Delen. 

 

De kerngroep kwam voor het eerst samen als echte verantwoordelijken van de diverse 

stuurgroepen. De keuzes die binnen de kern gemaakt worden geven steeds meer uitzicht 

aan hoe de vereniging op verschillende gebieden in de dagelijkse praktijk zich laat zien. 

 

 

3. VORMING 

 

Naargelang de bezigheden binnen de werking konden vrijwilligers zeer verscheiden 

vormingsmomenten meemaken. Bij de taalwerking is het een vast item, een waarborg 

voor een goede werking. In 2017 stond hierbij de voorbereiding van nieuwe taalvrijwilligers 

op de agenda en werden er nieuwe afspraken gemaakt. 

 

Via de stuurgroepen werden verschillende aandachtspunten naar voren geschoven, vaak 

met een inleidende tekst waarlangs verdieping en vorming werd gezocht. 

 

Individuele vorming was er vanuit Rap op Stap en de taalwerking. 
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4. VRIJWILLIGERSLEVEN 

 

 

Werving van vrijwilligers 

 

In 2017 werden de financiële inspanningen verhoogd om nieuwe vrijwilligers te vinden. 

Zowel voor het magazijn als in de taalwerking is de zorg voor voortdurende extra 

vrijwilligers een must. Toevallig viel onze aandacht dit jaar op de basiskostprijs die een 

vrijwilliger aan de vereniging kost. Twintig euro per actieve vrijwilliger is nodig voor hun 

werving en welbevinden. Dat is meer dan het dubbele van een vijftal jaar geleden. 

 

Verloop 

 

Als vereniging heten we gemotiveerde vrijwilligers welkom. Maar tegelijk betreuren wij het 

dat de duurtijd waarin een vrijwilliger actief is, blijft dalen.  

In het verleden kon Wereld-Delen prat gaan op de lange loopbaan van vele vrijwilligers. 

Nu kiezen steeds meer mensen voor een kort, zeer eenduidig omschreven en zo mogelijk 

niet wekelijks engagement. 

We hebben er begrip voor dat jonge mensen graag vrijwilligerswerk doen en tegelijk snel 

werk vinden. Hun vrijwilligerswerk staat trouwens goed op hun portfolio als ze willen werk 

vinden.  

Ook is het zo dat de groep personen groter wordt die vrijwilligerswerk nodig hebben om 

na een dip weer aan de slag te gaan in een gewone job.  

Hierbij beseffen wij dat steeds vaker kortere vrijwilligersloopbanen voorkomen. Het dwingt 

ons tot een permanente werving. 

 

 

5. SAMENWERKINGSVERBANDEN 

 

Wij verontschuldigen ons bij voorbaat indien we instanties in deze lijst vergaten te 

vermelden. 

 

Lidmaatschappen 

 

LOP Basisonderwijs vzw te Lier: kwam maar één keer samen in 2017 

Welzijnsschakels vzw  

Sociaal Verhuurkantoor “De Woonkans vzw” 

Gemeentelijke Raad van Ontwikkelingssamenwerking van Ranst 

Stuurgroep Taal en Inburgering Lier: slechts één vergadering in 2017 

Diversiteitsraad Lier  

 

Partners in de deelwerkingen 

 

Begeleidingswerk 

 

▪ Welzijnsschakels: WZS Sint Antonius Antwerpen, WZS Borgerhout, 

WZS Borsbeek, De Kar VZW Brecht, De Schakel Sint Job, 

Malumbimpa Malle, De Zandschakel Zandhoven, WZS Malle-Zoersel, 

De Lage Drempel Mechelen 

▪ Masala Sint Truiden 

▪ Agentschap Integratie en Inburgering 

▪ Goed Gevoel  

▪ LOI OCMW Lier 

▪ De Woonhulp VZW  

▪ Sociaal Huis Lier 

▪ OCMW’s van Antwerpen, Wommelgem, district Deurne, district 

Linkeroever, Temse 

▪ VormingPlus Mechelen 
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▪ OCMW Ranst 

▪ CAW Antwerpen 

▪ Orbit vzw 

▪ Apotheek Riet Van den Broeck 

▪ Familiehulp 

▪ Tewerkstelling sociale economie: VZW Plumeau.net, Van Cauteren 

bvba, Flux-go. 

▪ Groentebedrijven Ranst en Vremde 

▪ Scholen voor gewoon en buitengewoon onderwijs 

▪ Opnieuw & Co 

 

Ontmoetingswerk 

 

▪ Lesgevers en gesprekspartners (koken, natuur, gezondheid…) 

▪ OCMW Ranst en Nijlen 

▪ Diversiteitsraad Lier 

▪ Wijkhuizen Rosmolen en Herderin Lier 

▪ Fondsen Vrijetijdsparticipatie en Steunpunt Vakantieparticipatie  

▪ Vrije Basisschool De Springplank Broechem 

▪ OZCS Vorselaar 

▪ F.O.D. Rockgroep 

▪ Werkgroep Zevenbergenbos Ranst  

▪ Samentuin Ranst 

 

Taalwerking 

 

▪ Leonardusschool Sint-Lenaarts 

▪ Sint Michielsschool Brecht 

▪ GBS Brecht Klavertje 3 Overbroek 

▪ VBS Mariagaarde Westmalle 

▪ GBS De Horizon Westmalle 

▪ VLS Immaculata Oostmalle 

▪ GVBS Sint Elisabeth Zoersel 

▪ GBS De Kiekeboes Zoersel 

▪ VBS Sint-Antonius Zoersel kleuterschool Antoontje 

▪ VBS Sint-Antonius Zoersel Antoniusschool 

▪ GBS Perenbos Halle 

▪ VBS Het Spoor Lier 

▪ Sint-Ursula Klim-op Lager Onderwijs Lier 

▪ Sint-Ursula Klim-op Kleuteronderwijs Lier 

▪ Sint-Ursula Middenschool Lier 

▪ GBS Het Molentje Lier 

▪ VBS Sint-Ursula Pullaar Lier 

▪ LS Sint-Gummarus Lier 

▪ BS Dagpauwoog Koningshooikt 

▪ Sint-Ursula VBS Lisp 

▪ BS Stadspark Lier 

▪ Heilig Hart van Maria Berlaar VBS 

▪ Heilig Hart van Maria Berlaar Middenschool 

▪ VBS Mariaschool Grobbendonk 

▪ GBS Klim-op Grobbendonk 

▪ GVBS Klavertje 3 Bouwel 

▪ GBS Klim-op Bouwel 

▪ GOEZO Kessel 

▪ VBS De Ceder Kessel 

▪ GOEZO Nijlen Kerkeblokken 

▪ GOEZO Nijlen Klokkenlaan 

▪ Sint-Calazansinstituut Nijlen 
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▪ GITHO Nijlen 

▪ Kinderpad Bevel 

▪ VBS De Springplank Broechem 

▪ BS Annuncia Ranst 

▪ GBS ’t Kroontje Massenhoven 

▪ VBS Pulle 

▪ Klavertje 4-sel Viersel 

▪ GBS Klim-op Herenthout 

▪ GVB Sint-Franciscus Schorvoort 

▪ BS Sint-Pietersinstituut Turnhout 

▪ De Springplank Lille 

▪ De Kleine Wijzer Olen 

▪ KVRi Vorselaar 

▪ GBS De Knipoog Vorselaar 

▪ VKS Duizendpoot en Wervetuin 

▪ Virgo Maria Merksem 

▪ SB De Mozaïek Deurne 

▪ De Es Berchem 

▪ BS De Puzzel Hoboken 

▪ Het Sleutelhof Rumst 

▪ GLS De Notelaar Wijnegem 

▪ VBS Sint-Johannaschool Wommelgem 

▪ BS Den Boomgaard Wommelgem 

▪ GLS Het Oogappeltje Wommelgem 

▪ BSGO Kiliaan Duffel 

▪ BS Andreas Vesalius Edegem 

▪ BS Sint-Monfort Kontich Kazerne 

▪ GBS Lint 

▪ Zeppelin Mortsel 

▪ Jenaplan Mortsel 

▪ Parkschool Mortsel 

▪ GBS De Tandem Mortsel 

▪ VBS Rozenregen Mortsel 

▪ BS Sint-Jozef Mortsel 

▪ Gemeente Mortsel (Dienst onderwijs en dienst diversiteit) 

▪ Gemeente Malle 

▪ Gemeente Zoersel 

▪ Sociaal Huis en Stad Lier 

▪ Gemeente en OCMW Grobbendonk 

▪ OCMW Nijlen 

▪ Gemeente Zandhoven 

▪ Gemeente Lint 

▪ VormingPlus Mechelen 

▪ Agentschap Integratie en Inburgering 

▪ CBE Open School Lier 

▪ DocAtlas Antwerpen 

▪ Stad Antwerpen 

▪ CTO Leuven 

▪ Centra voor Leerlingenbegeleiding 

▪ Stuurgroep Taal en Inburgering Lier 

▪ LOI-medewerkers Lier 

▪ Kontaktgroep Welzijnsschakels 

 

 

Materiële hulp 

 

▪ Fondsen Vrijetijdsparticipatie en Steunpunt Vakantieparticipatie  

▪ Goed Gevoel vzw / Sociaal restaurant Kome Nete Lier 
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▪ Opnieuw & Co 

▪ CAW Antwerpen 

▪ De Stappaert Lier 

▪ Ohanna Boechout 

▪ De Linde Antwerpen 

▪ Grijze Kat Antwerpen 

▪ Joba Borsbeek 

▪ Fedasil Opvangcentrum Broechem 

▪ De Kleine Kameel Lier 

▪ Jeugdwelzijnswerk Lier 

▪ Open Poortje Schilde 

▪ Mondiale Werken VZW Lier 

▪ Taalfabet Borsbeek 

▪ CKG Wommelgem 

▪ OCMW’s uit Borsbeek, Edegem, Antwerpen (Sociale wijkcentra), 

Ranst, Boechout, Kontich, Lier, Wommelgem, Zandhoven, Wilrijk, 

Malle, Zoersel, Nijlen, Schilde, Schoten, Lint, Molenbeek, Dessel, 

Herenthout, Ranst 

▪ Samenlevingsopbouw Lier 

▪ De Voorzorg 

▪ ACV 

▪ Chico Latino Ranst 

▪ Teledienst VZW Antwerpen 

▪ Opvangdienst Caritas Vlaanderen 

▪ Oikonde Begeleid Wonen 

▪ Christelijke Mutualiteit 

▪ Tarag VZW 

▪ De Roos Nijlen 

▪ SVK De Voorkempen Wommelgem 

▪ Neutraal Ziekenfonds 

▪ Werkgroep Centres Mpandilu Ranst 

▪ Werkgroep Eerste Communie Parochie O.-L.-Vrouw Geboorte te 

Broechem 

▪ VBS De Springplank Broechem 

 

Internationale hulp 

 

▪ Fracarita Belgium 

▪ Força Brasil 

▪ Broederlijk Delen 

▪ Caritas Vlaanderen 

▪ Chico Latino 

▪ Werkgroep Centres Mpandilu Ranst 

▪ GROS Ranst 

▪ GROS Brecht 

▪ Oxfam Wereldwinkel Ranst 

▪ Parochie O.-L.-Vrouw Geboorte Broechem 

▪ GLS De Sleutel Broechem 

▪ VBS De Springplank Broechem 

▪ Missiekring Broechem 
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6. INFORMATIE, PROMOTIE EN ANDERE 

 

 

Nieuwsbrief en Berichten 

 

“Schakelen”: onze nieuwsbrief blijft gericht op een breed publiek: vrijwilligers, schenkers 

en geïnteresseerden. De nieuwsbrief gaat vooral digitaal. Binnen de werking van 

vrijwilligers, deelnemers en klanten is hij enkel nog op papier beschikbaar voor personen 

die niet over pc beschikken. Ruimer publiek wordt in wisselende mate en naargelang de 

inhoud aan verschillende doelgroepen bezorgd. 

 

“Berichten”: deze nieuwsberichten voor vrijwilligers worden verspreid via e-mail. Deze 

nieuwsbrief bevat specifieke info bestemd voor de vrijwilligers over de organisatie, 

wijzigingen in afspraken en info over evenementen. 

 

Infofolders: werden in 2017 ook systematisch vernieuwd, andere werden nieuw 

ontworpen. 

 

Reclamebriefjes voor rommel- en kerstmarkten, BBQ en andere evenementen werden op 

grote schaal verspreid.  

 

Via de pers maakt Wereld-Delen haar evenementen en activiteiten wereldkundig voor 

zover als het lukt. Zo worden de Uitdatabank gebruikt en sociale media zoals berichten op 

de website, berichten via gsm en WhatsApp en Facebook.  

 

Affiches worden verspreid voor de taaloproepen, kerstactiviteit, solidariteitsprojecten en 

de jaarlijkse barbecue… 

 

 

 

Fondsenwerving 

 

Jaarlijks wordt éénmaal naar extra fondsen voor de eigen werking gestreefd via een 

steunbrief. In de nieuwsbrieven worden mogelijkheden tot financiële steun standaard 

vermeld.  

Er bestaan twee kanalen (via Caritas Vlaanderen en Welzijnszorg) waarbij schenkers aan 

bepaalde deelwerkingen financiële steun kunnen bieden met fiscale korting. 

 

Tenslotte zijn we tal van sponsors en subsidiërende instanties van 2017 dankbaar. 

 

 

 

 

7. ORGANISATIE EN BESTUUR 

 

 

Dirk Ruymaekers en Iris Corynen traden in 2017 toe tot de Algemene vergadering. De 

samenstelling van de Raad van Bestuur bleef ongewijzigd. 

De zetel van de vzw is gevestigd in 2520 Broechem, Nierlenderstraat 16. 

Het vrijwilligerssecretariaat (ook boekhouding, taal- en vergaderlokaal en permanentie) 

bevindt zich in 2520 Broechem, Kapelstraat 19. 

Ons goederendepot met de Sociale Winkel de Loods is gevestigd te Broechem, Van den 

Nestlaan 104a. 

De website is nog steeds te bereiken op www.wereld-delen.be. 
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C. MAATSCHAPPIJ EN INBEDDING 
 

 

We behandelen onder deze titel enkele specifieke sociale accenten en gaan in op 

inhoudelijke facetten bij de samenwerking in enkele gemeenten. 

 

 

1. WERELDDAGEN  
 

 

De Dag van verzet tegen extreme armoede werd te Ranst gevoerd via een oproep om 

lakens buiten als teken van protest tegen armoede en als oproep naar de gemeenschap 

om er meer voor te doen. Te Lier ging De Nieuwe Wereld aan de slag met een spandoek, 

waarvoor voorbijgangers aangesproken werden en om solidariteit gevraagd. Het doek 

bleef enkele dagen nadien staan aan de gebouwen van de Stedelijke Academie voor 

muziek, woord en dans te Lier. Vooral de duurte van de gezondheidszorg baarde ons 

zorgen. 

 

Internationale Vluchtelingendag was een schot in de roos met meer dan 45 deelnemers, 

waaronder heel wat vluchtelingen en bewoners van het Lokaal opvang initiatief te Lier. 

Hun reactie op een kleine flyer die de reden van deze uitstap (naar Dierentuin 

Planckendael Mechelen) toelichtte viel bij hen in erg goede aarde. 
 
 

2. ACTUELE VRAGEN 
 

Wereld-Delen heeft als motto dat ze optreedt daar waar er noden zijn in de samenleving, 

vooral wanneer er geen of onvoldoende officiële regelingen of voorzieningen zijn. 

 

Sinds professionele diensten steeds meer geïntegreerd worden binnen het Sociaal huis 

van Lier vermoeden wij dat het overleg onderling beter loopt. Tegenzijde is dat de 

vergaderingen die vroeger voor zulk overleg gehouden werden minderen in aantal, zodat 

wij als vrijwilligerswerking minder goed op de hoogte blijven van de actualiteit in Lier. 

 

Tegendeel is het contact met OCMW Ranst en diensten van de stad Mortsel, waarmee de 

contacten groeien. 

 

Een erg belangrijke vraag waar wij al eerder op wezen voor onze vereniging is de grotere 

inspanning die moet geleverd worden voor het vinden van vrijwilligers. Als autonome 

vrijwilligersorganisatie die niet functioneert binnen een grotere organisatie of overheid is 

het minder gemakkelijk om centraal extra voordelen aan te bieden aan onze vrijwilligers. 

Ook dienen wij zelf ook alle financiën daarvoor te verzamelen. 

 

 

3. INFO VOOR GEMEENTEN EN OCMW’S 
 
Afzonderlijke en gedetailleerde informatie over de samenwerking met meerdere 

gemeenten en OCMW’s geven wij niet weer in dit jaarverslag. De inspanningen voor het 

verzamelen en verwerken van die informatie binnen onze grote werking zijn te zwaar. Op 

vraag kunnen wij wel specifieke informatie verzamelen als daarom gevraagd wordt. 
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Deel II.  FINANCIEEL OVERZICHT 
 

 

 

 

1. Een algemene benadering 

 

In dit jaarverslag geven wij een ruim overzicht van onze inkomsten en uitgaven weer. Het 

is enkel de bedoeling om brede informatie weer te geven. Details weergeven zou ons om 

teveel onnuttige verklaringen vragen. Bedragen kunnen immers ieder jaar zeer 

gemakkelijk wijzigen als gevolg van kleine fluctuaties in de werking. 

 

Zo zou men uit onderstaande tabel kunnen besluiten dat de werking in ons magazijn 

winstgevend was. De toelichting die dat zou vragen zou duidelijk maken dat belangrijke 

uitgaven (voor prestaties in 2017) binnen de werking van het magazijn toevallig pas de 

laatste dagen van 2017 en de eerste weken van 2018 werden ingediend, waardoor zij niet 

meer in het financieel jaarverslag 2017 konden verschijnen. Het zou een ander beeld 

geven. 

 

Toch zullen we verderop toelichtingen geven rond enkele elementen. 

 

 

 

 

2. Financieel verslag 

 

 

  INKOMSTEN         

        

A. LIDGELDEN   € 0,00  € 0,00  

        

        

B. SCHENKINGEN   € 0,00  € 0,00  

        

        

C. SUBSIDIES    € 11.516,67  

        

1. Werkingssubsidie gemeente Ranst € 3.000,00     

2. Werkingssubsidie stad Lier € 2.500,00     

3. Subsidie voedselhulp gemeente Ranst € 500,00     

4. Projectsubsidie GROS Ranst € 3.450,00     

5. Projectsubsidie GROS Brecht € 2.066,67     

        

        

D. WERKING      € 37.422,10  

        

1. Algemene Werking   € 5.550,07   

 1.1. WD Algemeen  € 5.513,60    

   Giften € 350,00     

   Inkomsten BBQ en kerstmarkt € 4.709,53     

   Financiële inkomsten (interesten) € 32,79     

   Teruggaven € 407,98     

   Overname goederen € 13,30     

        

 1.2. Klooster / Secretariaat  € 36,47    
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  1.2.1. Teruggave € 36,47     

        

2. Begeleidingswerk   € 559,52   

 2.1. Het NET  € 559,52    

  2.1.1. Giften Project Caritas Vlaanderen € 500,00     

  2.1.2. Individuele giften € 59,52     

        

3. Ontmoetingsgroepen   € 424,02   

 3.1. De Nieuwe Wereld  € 92,00    

  3.1.1. Activiteiten € 92,00     

        

 3.2. De Knoesels  € 332,02    

  3.2.1. Activiteiten € 332,02     

        

4. Taalwerking   € 4.755,90   

  4.1. Ontvangen vergoedingen € 4.713,38     

  4.2. Teruggave premie verzekering € 42,52     

        

5. Materiële hulp   € 19.974,79   

 5.1. Magazijn  

€ 
14.818,59    

   Giften  € 2.661,70     

   Terugbetaling factuur € 1.210,00     

   Correctie kasafrekening € 9,88     

   Recuperatie goederen € 2.454,55     

   Gebruik bestelauto / aanhangwagen € 156,10     

   Rommelmarkten € 7.910,75     

   Installatie Lierse Ruilwinkel € 415,61     

        

 5.2. Sociaal winkelen  € 1.309,50    

  5.2.1. Verkoop € 1.309,50     

        

 5.3. Project De Kers  € 166,28    

  5.3.1. Fonds Vrijetijdsparticipatie € 166,28     

        

 5.4. WD Solidair  € 3.680,42    

   Giften en acties € 741,84     

   Terugbetalingen € 1.109,00     

   Steunfonds Mica € 1.829,58     

        

6. WD Internationaal   € 6.157,80   

 6.1. Giften   € 2.599,02    

  6.1.1. Broederlijk Delen (collectes) € 2.072,84     

  6.1.2. Fracarita Belgium: actie Rosse Centjes € 198,18     

  6.1.3. 
Centres Mpandilu (Leerkansen voor een 
kind) € 150,00     

  6.1.4. Força Brasil: actie Campestre € 178,00     

        

 6.2. Activiteiten  € 3.558,78    

  6.2.1. Broederlijk Delen (Solidariteitsmaaltijd) € 1.562,54     

  6.2.2. Fracarita Belgium € 469,30     

  6.2.3. Força Brasil: actie Campestre € 1.526,94     

          TOTAAL   € 48.938,77  

 

 

 



 

Jaarverslag 2017  22 / 24 

 

 

  UITGAVEN             

         

A.  GOEDEREN EN DIENSTEN     € 5.967,07  

         

1. Algemene Werking   € 2.393,77    

2. Begeleidingswerk   € 305,64    

3. Ontmoetingsgroepen   € 989,08    

4. 
Materiële 
hulp    € 213,00    

5. WD Internationaal   € 2.065,58    

         

         

B. BEZOLDIGINGEN     € 0,00  

         

         

C. DIENSTEN EN DIVERSE GOEDEREN     € 28.151,23  

         

1. Administratief    € 8.605,37   

 1.1. Algemene Werking   € 4.398,12    

  1.1.1. WD Algemeen  € 2.024,78     

   - Kantoorbenodigdheden € 1.182,83      

   - Bankkosten € 182,19      

   - Kopieën, folders € 95,34      

   - Internetabonnement € 564,42      

  1.1.2 Secretariaat  € 1.228,47     

   - Kantoorbenodigdheden € 450,52      

   - IT (Soft-&hardware) € 320,87      

   - Telefoonkosten € 309,05      

   - Uitrusting € 148,03      

  1.1.3. Klooster  € 1.144,87     

   - Voedsel, drank, benodigdheden € 290,33      

   - Onderhoud tuin € 804,65      

   - Uitrusting Klooster € 49,89      

         

 1.2. Begeleidingswerk   € 865,00    

   Het NET  € 5,43     

   Telefoonkosten Lier  € 36,30    

   Project Samen Inburgeren  € 823,27     

         

 1.3. Ontmoetingsgroepen   € 151,96    

   De Nieuwe Wereld  € 41,13     

   De Knoesels  € 110,83     

         

 1.4. Taalwerking   € 57,92    

   Reguliere Taalwerking  € 33,95     

   Projecten  € 23,97     

         

 1.5. Materiële hulp   € 3.131,47    

   Magazijn  € 2.978,85     

   - Onderhoud bestelauto € 652,70      

   - Uitrusting € 1.210,00      

   

- Werkmateriaal & 
verbruiksgoederen € 548,02      
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   - Kosten containerpark € 262,80      

   - Administratieve kosten € 52,84      

   - Telefoonkosten vervoer € 131,49      

   - Telefoonkosten De Loods € 121,00      

   WD Solidair  € 2,74      

   De Kers  € 149,88     

         

 1.6. WD Internationaal   € 0,90    

         

2. Ondersteuning vrijwilligerswerking    € 3.751,00   

 2.1. Vormingskosten vrijwilligers  € 98,55     

 2.2. Werving vrijwilligers  € 1.010,75     

 2.3. Promo werking en PR  € 2.123,54    

 2.4. Activiteiten van en met vrijwilligers  € 518,16     

         

3. Diverse diensten    € 2.234,19   

  Verzekeringen  € 2.032,03     

  Verkeersbelasting & Keuring  € 202,16     

         

4. Vervoer- en energiekosten    

€ 
13.560,67   

  Vervoersvergoedingen   

€ 
13.560,67    

   Secretariaat  € 690,57     

   Begeleidingswerk  € 203,49     

   Taalwerking  € 5.096,71     

   Materiele hulp  € 2.547,16     

  Energiekosten  € 5.022,74     

   Aankoop brandstof bestelauto € 1.418,83      

   Verbruik elektriciteit magazijn € 568,27      

   Aankoop stookolie klooster € 2.933,64      

   Verbruik water klooster € 102,00      

         

         

D. ANDERE DIENSTEN     € 10.919,97  

         

1. Materiële hulp      

  WD Solidair: individuele steun   € 1.154,95   

  WD Solidair: projectsteun   € 233,68    

         

2. WD Internationaal   € 9.531,34    

  Projectsteun      

   Broederlijk Delen € 2.707,51      

   Força Brasil: Campestre € 3.981,32      

   

Fracarita Belgium: Rosse Centjes 
e.a. € 2.627,01      

   

Project CMp Leerkansen voor 
een kind  € 215,50      

         

          TOTAAL     € 45.038,27  

 

 

 

3. Nog enkele toelichtingen 

 

Dat we samenwerken met andere organisaties is al duidelijk bij de subsidies die we 

vanwege de GROS Brecht ontvingen. We ondersteunden immers met onze werking voor 
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Fracarita Belgium een gelijkaardig initiatief in Brecht. De steun die daarvoor werd 

ontvangen van de GROS Brecht werd trouwens door ons onmiddellijk aan Fracarita Belgium 

doorgestuurd. 

 

Bij de inkomsten is er als bijzonderheid te melden dat de collectes voor Broederlijk Delen 

huis aan huis gevoelig minder opbrachten. De opbrengst van schoolacties was daarentegen 

iets hoger. De inkomsten voor het eigen project Campestre (via Força Brasil) vielen tegen 

in 2017. 

 

Bij de uitgavenzijde werd meer aandacht geschonken aan administratieve en 

telefoonkosten van de verschillende deelwerkingen. Ook al konden deze kosten niet 

helemaal uitgesplitst worden, toch geeft het een iets duidelijker beeld wat het aandeel van 

deelwerkingen binnen het geheel betekent. 

 

Vervoer- en energiekosten zijn de grootste stijgers in 2017. Met zo’n 9500 euro giften aan 

goede doelen heeft de deelwerking WD Internationaal in 2017 het ook redelijk goed 

gedaan. 

 

Kortom: uiteindelijk zijn er geen grote bekommernissen te stellen aan de jaarrekening. 

Het verloop over jaren heen blijft stabiel. 

 

 

 

 

 

 

BESLUITEN 
 

 

In 2017 kunnen wij volgende elementen zeker aanwijzen:  

• Groei van het aantal vrijwilligers blijft bestaan, maar dankzij een grote verhoging 

van inspanningen en (financiële) middelen om nieuwe vrijwilligers te vinden. 

• Het begeleidingswerk volgt de veranderingen in de noden en werking zodat we ons 

dichter opstellen bij de mensen die in de diverse deelwerkingen aanwezig zijn. 

• De ontmoetingswerking groeit te Ranst, waar nieuwe wegen samen met het OCMW 

worden bewandeld, en blijft stabiel te Lier. 

• In de taalwerking zet de stuurgroep allerlei zeilen bij. Het aantal vrijwilligers kent 

een sterk verloop, blijft stabiel, maar dient zich te bewijzen voor steeds meer 

projecten. Het wekt enige bezorgdheid voor de toekomst. 

• In de materiële hulpverlening bekijken de vrijwilligers de werking inhoudelijker en 

vormelijk van dichterbij. Hier stellen zich mogelijk nog grotere uitdagingen voor de 

nabije toekomst. De stuurgroep heeft alvast de weg van overleg en vorming 

gevonden en zoekt samen nieuwe pistes. 

• Binnen de internationale werking zet de kleine groep zich in voor een stevig aantal 

initiatieven. De vraag is of de huidige inzet en lopende initiatieven haalbaar blijven. 

De stuurgroep wil alvast werk maken van het maximaal mogelijke. 

• Op vlak van de algemene werking zijn er buiten de meer actieve stuurgroepen, wat 

de werking zeer versterkt, weinig nieuwigheden te vermelden. Maar de sterkere 

werking zal zich in de toekomst zeker laten opmerken. 

• Op financieel gebied zijn er geen echte bijzonderheden te melden. De financiën 

bleven ook in 2017 goed beheerst en stabiel. Er zijn dus middelen voor het 

opvangen van noden of uitbreiding. 

 

In 2017 kwamen verschillende elementen van de werking tot een meer stabiele punt. We 

zijn dus hoopvol om de uitdagingen van de komende jaren te kunnen aanpakken. 


