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taal@wereld-delen.be 
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Materiële hulp 
* Sociale Winkel De Loods 
Van den Nestlaan 104b Broechem,  

dinsdag en woensdag 10-12 uur.  
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deloods@wereld-delen.be 

* Rap op stap De Kers 
Kapelstraat 19 Ranst 

op woensdag: 10-12uur 

dekers@wereld-delen.be 
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* WD Solidair:  
Voedselhulp / Knoeselpas / Indivi-

duele hulp 
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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 

K a p e l s t r a a t  1 9   
2 5 2 0  R a n s t  
w e r e l d - d e l e n . b e  

2018 => Op naar 25 jaar Wereld-Delen! 

Het was Broechems pastoor Mon Vleugels, die destijds aan zijn paro-

chieteam vroeg om een groep op te richten die “zich zou bezig houden 

met Broederlijk Delen, Welzijnszorg en mensen in armoede dichtbij en 

veraf”.  

Om dergelijke groep op de been te krijgen gebeurden er (minstens) drie 

pogingen door verschillende teamleden zonder resultaat. Na de dood 

van de parochiepriester vroeg Chris Nollet bij zijn diakenwijding in de 

plaats van geschenken financiële hulp voor Ex-Joegoslavië. Vier leden van het parochie-

team, waaronder hijzelf, samen met twee andere geïnteresseerden zouden deze gelden 

beheren en een hulpactie opstarten. Zij richten daarvoor een werkgroep op waarbij ze 

tegelijk probeerden een antwoord te geven op de vraag van pastoor Vleugels. Op 3 sep-

tember 1993 startten Rachelle De Ridder, Raf Geutens, Chris Nollet, Jef Peers, Frank Van 

den Bergh en Celine Van den Wijngaert de vereniging “Wereld-Delen”.  

Door de hulpactie aan ex-Joegoslavië kreeg de vereniging snel steun en kon zij haar wer-

king verruimen. Maar er kwam een breuk binnen de vrijwilligersgroep, waardoor het be-

stuur het zeer moeilijk kreeg. Op zeker moment telde het nog maar twee personen. Ge-

durende een achttal maanden nam het parochieteam de leiding deels over. Nieuwe vrijwil-

ligers gingen dan op zoek naar nieuwe wegen en dat lukte. De vereniging voegde zich sa-

men met een parochiale werking in Pulderbos en ze werden Recht en Welzijn VZW. 

Sindsdien was er enkel sprake van geleidelijke en organische groei.  

Wereld-Delen is nog steeds een parochiaal gefundeerde vereniging, maar haar deelwerkin-

gen zijn intergemeentelijk tot zelfs buiten de Provincie Antwerpen actief. Eind van dit jaar 

maken we het rapport van 25 jaar dynamisch vrijwilligerswerk. 

Wil je weten hoe Wereld-Delen / Recht en Welzijn VZW het er in 2017 vanaf gebracht 

heeft? Terecht! 

Dan raden wij je aan om het jaarverslag te lezen. Je vindt het op onze website via deze link: 

http://wereld-delen.be/wordpress/wp-content/uploads/2018/05/Jaarverslag-2017.pdf. 

Alle deelwerkingen komen systematisch aan bod, gevolgd door het financieel verslag van 

2017. Lees het verslag met een kritische blik en laat ons dan weten wat je ervan vindt. 

Maar eerst: lees nu deze nieuwsbrief van voor naar achter en laat ons ook weten wat je 

hierover denkt. Dank alvast! 

Veel leesgenot! 

Jaarverslag 



Ter gedachtenis aan 

Pieter Ernest Jam-

maers, vader van 

Liliane, contactper-

soon van taalonder-

steuners in de 

Noordregio. 

Twee keer per jaar organiseert Wereld-Delen in haar magazijn een 

overstockverkoop, een zogenaamde “rommelmarkt”. 

Weet je waarom wij dat doen? Omdat goed werk leveren ook veel 

kost. En van een aantal gekregen goederen hebben we toch altijd 

overschot. Sommige zaken zijn echte snuisterijen en lenen zich tot 

verkoop: juweeltjes bijvoorbeeld en allerlei siervoorwerpen die 

vaak ongemerkt in huis aanwezig zijn. 

In de Sociale Winkel De Loods heeft Wereld-Delen enige inkomsten 

uit het sociaal winkelen en uit bijdragen bij het aan huis brengen 

van goederen. Maar veel is dat niet. Aan de meeste klanten vragen 

wij geen enkele bijdrage als verwijzers erom vragen. Om elk jaar 

min of meer uit de basiskosten te raken is een goede verkoop op de 

rommelmarkten plus de verkoop van oud papier en metaal (jawel!) 

van overlevingsbelang. 

We zijn dan ook iedereen die kwam winkelen en een extra duit in 

het zakje deed bijzonder dankbaar! Tot volgende keer op 6 en 7 

oktober! 

P A G I N A  2  

Voor de lagere school werk ik ook veel en graag met spelletjes.  In elk 
spelletje zit wel een mogelijkheid tot taal leren. 

Onlangs had ik het spelletje “Niets aan te geven” gekregen, iets waar 
mijn eigen kroost en ikzelf goede herinnerigen hebben. 

Op een mooie dinsdag probeerde ik dit uit met een trio uit het tweede 
studiejaar, maar na afloop maakte ik bij mezelf de bedenking dat het 
misschien toch wat hoog gegrepen was. Maar goed,  dacht ik, ik hoor 
volgende week wel wat zij ervan vinden, en als het te moeilijk is, hoeft 
het niet.  Ik heb mogelijkheden genoeg om de bengels te amuseren én te leren begrijpen en praten. 

Groot was mijn verbazing toen ze de dinsdag erna binnengestormd (het is een heel enthousiast trio) kwa-
men met de melding “juf, we hebben een cadeautje voor je”.  En jawel, ze hadden zitten knutselen, plak-
ken, knippen, kleuren.  Resultaat: een perfect nagemaakt spelbord, speelgeld en fiches van “Niets aan te 
geven”. Ik vind het iets om in te kaderen, het zijn toch wel kinderen om trots op te zijn. 

Ria 

Spelen en leren 

Op 1 maart overleed, onver-

wacht, Georgette De houwer, 

taalondersteuner in Pullaar Lier. 

Ze was op bijna elke vorming 

aanwezig en engageerde zich met 

hart en ziel. Georgette, dankjewel 

voor jouw inzet en toewijding! 

Geslaagde rommelmarkt 



Ter gedachtenis aan Jos Lang-

mans, taalondersteuner te Lier 

vanaf 2005 tot aan zijn verhuis 

naar Nijlen. Hij stond bij ons 

bekend als een zeer aangena-

me man en een bekwaam en 

toegewijde vrijwilliger. 

Op 9 maart stierf 

Salah Vaduev, man 

van Zareta  Vadueva 

(De Nieuwe Wereld 

Lier). Hij overleed te 

Rusland na langduri-

ge ziekte.   

Op 7 maart overleed 

Chris Van Leemput, een 

actieve Knoesel. Chris, 

die we bij feesten moch-

ten welkom heten, over-

leed aan een aanslepen-

de ziekte. 

Woonproblemen 

Met de Syrische oorlog zijn vele vluchtelingen in ons land terecht gekomen. Door 
dit grote aantal is de groep erkende vluchtelingen, die op korte termijn (na hun 
tijdelijk verblijf in opvangcentra en lokale opvanginitiatieven) een woonst moet 
vinden, erg vergroot. Heel regelmatig krijgt Wereld-Delen de vraag of wij een huis 
ter beschikking hebben of een huurhuis weten dat ter beschikking staat van 
vluchtelingen. 

Af en toe krijgt Wereld-Delen zelf de kans om een huurhuis aan te bieden aan 
dergelijke nieuwkomers. Tot heden gaven wij dat aanbod door aan andere bege-
leidingsgroepen, die beter geplaatst waren om de gezinnen te begeleiden. Recent 
kregen we de mogelijkheid een huis in eigen beheer te nemen, maar er waren 
dusdanig veel aanpassingen nodig (vanwege de huidige huurwetgeving) dat de 
eigenaars uiteindelijk er toch niet voor kozen om hun huis door Wereld-Delen of 
een andere organisatie te laten opknappen. Dat was jammer. Want de nood is 
wel degelijk erg groot. 

Ben jij zelf iemand of ken jij iemand die een huis te huur geeft tegen een schappelijke prijs, dan kan je ons 
altijd verwittigen. Moeten er kleine aanpassingen aan gebeuren, dan kan daarvoor een oplossing gezocht 
worden. Het biedt alvast een zekerheid van huurinkomsten voor de eigenaar en vooral een woonst voor ge-
zinnen die vaak een hele lijdensweg achter de rug hebben. 

OP ZOEK NAAR  

VRIJWILLIGERSWERK? 

 

Wereld-Delen heeft een 

brede werking. En daarbin-

nen zijn nieuwe vrijwil-

ligers altijd welkom! 

Wil je eens praten over 

jouw interesses en ons 

aanbod, kom dan eens op 

afspraak voor een goed 

gesprek. Wie weet laat jij 

onze werking nooit meer 

los?! 
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Kansen voor mensen 

Onze ontmoetingsgroepen in Lier en Ranst hadden in de voorbije tijd maanden 

van activiteiten  op hun programma staan. Iets meer in Ranst, waar leden van 

de Lierse werking ook op aanwezig waren. De samenwerking tussen beide 

groepen zorgde voor extra leuke ontmoetingen. 

Te Lier werd gestart met Kokeneten zoals dat te Ranst al succesrijk gebeurt. Zes maanden 

lang konden we in Ranst Chinese specialiteiten leren (Voordien en tussendoor kwamen er ook nog andere speci-

aliteiten aan bod). Ook werd twee keer de deur open gezet voor twee klasgroepjes die samen kwamen koken.  

Ook te Lier hopen we vanaf september te kunnen starten met een regelmatig ontmoetingsmo-

ment. Koffie, thee en een goede babbel zullen daarvan het kenmerk zijn. Een 

paar geïnteresseerde vrijwilligers worden hiervoor nog gezocht. Het koken zal 

hierbij aansluiten. Er zijn ook plannen om zoals te Ranst ook hier een maande-

lijkse betaalbare “haartjesknip” te organiseren, én een maandelijkse wandeling 

zou ook op beide plaatsen doorgaan. Recent staan in het ontmoetingshuis Het Klooster te 

Broechem kruidenbakken, die door de ontmoetingsgroep zelf beheerd worden. 

De ontmoetingsgroep De Knoesels in Ranst heeft ook kennis gemaakt met het aanbod van het 

Welkomhuis en de Welkomtuin van het OCMW te Oelegem. Met plezier maken wij promo voor 

deze activiteiten. Er is een overleg tot stand gekomen waardoor we een aantal activiteiten op el-

kaar afstemmen, onderling afspreken, deelnemers naar elkaar doorsturen. Praattafels met de lo-

kale politie, CGG, SVK De Woonkans en OCMW-diensten rond het beheersen van financiën 

kwamen er uit voor. Ze gaan afwisselend door bij het OCMW Welkomhuis of in Het Klooster 

te Broechem. En binnenkort gaan we samen mini-golfen. 

De Crea-samenkomsten van De Knoesels krijgen meer het karakter van een 

praattafel. Daar zijn ook samenkomsten voorzien rond de huisapotheek en de wegcode voor fiet-

sers. Deze laatste wordt ingeleid door onze vrijwillige lesgever rijlessen voor wagens, waar de eer-

ste deelnemers binnenkort hun theoretisch rijexamen kunnen afleggen. Je ziet het: het is een zeer 

bedrijvig en enthousiast gebeuren. Meer vind je elders in deze nieuwsbrief. 

Van19 tot 21.30 uur -  

in het cafetaria van het stadskantoor van Lier, Paradeplein 2.  

Het is gratis. Vooraf inschrijven is niet nodig. Kom zo vaak als je kunt.  

Wil je meedoen om te oefenen? We starten op 4 juli. Welkom! 

Wil je meedoen als vrijwilliger? Mail naar taal.wd@gmail.com 

Nederlands oefenen in de zomer. 

Elke woensdag in juli en augustus 
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In de voorbije maanden gingen weer heel wat ijverige vrijwil-

ligers op pad op zoek naar hulp voor mensen ver weg van hier 

die ook hulp verdienen.  

Bij Broederlijk Delen kunnen we terugblikken op een goede 

scholenactie en een Solidariteitsmaal dat wat meer kracht 

vond. De huis aan huisactie viel tegen; de helft van de vrijwilligers gaf er de brui aan. Zij vragen voor volgend 

jaar een andere, meer hedendaagse actie ten voordele van Broederlijk Delen. Daar wordt aan gewerkt. 

Ondertussen loopt nog steeds de Rossecentjesactie voor Fracarita Belgium, weinig opvallend, maar toch! 

De Braziliaanse brunch was een succes. Het aantal deelnemers én het aanbod waren groter en dat kreeg zeer 

positieve lof. Op 10 juni gaan we ermee verder met een Paellafeestje in Ontmoetingshuis het Klooster te Broe-

chem. Op diezelfde dag gaat de wandeling “Proef de wereld” door van GROS Ranst, maar wie rechtstreeks naar 

het feestje komt krijgt hetzelfde aanbod met drank inbegrepen aan 12 euro. Niet vergeten: we houden er ook 

bar, met caipirinha natuurlijk! De opbrengst gaat eens te meer naar ons project van voedselhulp in Campestre 

(Zuid-Brazilië). Nu alvast dank aan alle medewerkers én deelnemers! 

Internationale hulp 

Gastvrij Lier 

Met “Gastvrij Lier” engageert Wereld-Delen zich te Lier om mee te werken aan ont-

haal en integratie van nieuwkomers in Lier. Dat proberen we via onthaalmedewerkers 

(Liers vluchtelingen onthaal) die nieuwkomers ontvangen en wegwijs maken in Lier en 

in de geplogenheden in onze samenleving. Een hele opdracht waarvoor wij nog steeds 

gemotiveerde begeleiders zoeken. 

Dan doen wij ook dit jaar weer mee aan Samen Inburgeren te Lier. In juni gaan weer 

een 20-tal koppels (inburgeraar plus coach) minstens voor 6 maanden met elkaar op 

stap; een kans voor nieuwkomers om Nederlands te spreken en om Lier en omstreken 

te verkennen. 

En via De Nieuwe Wereld  trachten we mensen van zeer diverse origine samen te 

brengen om onderling steun te vinden en om op langere termijn voor zichzelf een 

plaats te vinden in de Lierse gemeenschap. Na een tijdje moeizame werking zit deze 

dit jaar weer in de lift. Op 23 juni besteden we aandacht aan de Wereldvluchtelingendag met een blitse uitstap 

naar Oostende. Vayamundo maakt het mogelijk om er een prachtige en onvergetelijke dag van te maken! 
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Naar aanleiding van Wereldvluchtelingendag (20 juni). Een buiten-

kans voor leden van de ontmoetingsgroepen, inclusief Loi-ers en het 

vluchtelingenonthaal van Wereld-Delen (tot de bus vol zit!)! 

 

Vrijwilligers zijn fan-

tastische mensen! 

Wil jij een van hen 

zijn? Dat kan! 

Hou jij van…? 

 

 … computer, internet, sociale 

media, websites? We hebben 

iemand nodig als IT-

medewerker… 

 … het begeleiden van mensen 

die graag met de handen wer-

ken of/en andere mensen ma-

teriële hulp willen bieden? Hou 

je ervan om mensen samen te 

brengen om samen een wer-

king op te bouwen? We hebben 

iemand nodig die onze materi-

ële hulp wil coördineren… 

 … het ontvangen van mensen, 

hen op hun gemak stellen, uit-

leggen wat zij best kunnen 

doen, geduldig wegwijs maken?  

Wordt dan een onthaalmede-

werker in de Sociale Winkel De 

Loods. 

 … eenvoudige klusjes, toezien 

op een vlotte doorstroming van 

allerlei mensen en activiteiten 

in een ontmoetingslokaal?  Wil 

je toezichthouder worden in 

Ontmoetingshuis Het Klooster 

te Broechem? 

 … wil je regelmatig gastvrouw 

of gastheer zijn, zorgen voor 

koffie, thee, een hapje en voor-

al een “welkom”? Wordt dan 

een “welkomfiguur” voor ont-

moetingen in Lier... 
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In samenwerking met de stad Mortsel organiseerden we op woensdag 16 mei 2018 een inspiratienamiddag in 

zaal ’t Parkske in Mortsel. Meer dan 20 taalvrijwilligers, leerkrachten en zorgcoördinatoren kregen een doorleef-

de presentatie door Ine Schelfout. Vanuit haar praktijkervaring in de Wereldreiziger, een multiculturele basis-

school in hartje Antwerpen, dompelde Ine ons onder in het lesgeven aan anderstaligen  

Ook de praktische omkadering door de stad Mortsel was top, met een ruim en licht lokaal en zelfs een heerlijke 

maaltijd met koffiekoeken. Werkelijk een inspirerend moment voor onze taalvrijwilligers, zeker voor herhaling 

vatbaar! (Johan Segers) 

Inspiratienamiddag voor taalcoaches 

Nieuwe contactpersoon en nieuw telefoonnummer:  

Pamela van Dosselaer  

is bereikbaar via 0468 52 43 07. 

wd.de.kers@gmail.com 

Op zoek naar korting bij een uitstap, een vakantie,  

korting voor activiteiten in jouw vrijetijd  

(zwemmen, lidgeldvereniging, cultuur...)?  

Neem contact op of kom eens babbelen op woensdag 10-12 uur! 

Kapelstraat 19 Broechem 

De nieuwe privacywetgeving zal mogelijk invloed hebben op deze nieuwsbrief. Die wordt via mail verzonden naar 

vrijwilligers en vaste partners. Ook naar personen die deelnemen als lid aan activiteiten van de ontmoetingsgroe-

pen. Voor hen is dit een logische werkwijze, het meedelen van wat er leeft in hun eigen vereniging. Daarnaast 

wordt deze nieuwsbrief ook op papier verspreid. Dat gebeurt niet systematisch naar dezelfde personen. Soms 

zenden we hem bewust naar instanties, waarvan we denken dat ze iets met deze berichtgeving kunnen doen.  

We houden van deze bestemmelingen meestal niet meer gegevens bij dan wie ze zijn, hun relatie tot ons en waar 

ze wonen. We kennen deze contacten. Ze krijgen af en toe informatie in ruil voor hun betrokkenheid. 

We overwegen om de nieuwsbrief ook systematisch digitaal naar een aantal andere personen en diensten te zen-

den. De nieuwsbrief zal via een mailprovider verzonden worden en daarvoor moet het uiterlijk waarschijnlijk ver-

anderen. We hebben een lijst namen en mailadressen van personen met wie we momenteel of ooit in contact 

staan of stonden. Zij zullen zelf kunnen kiezen of ze die nieuwsbrief willen ontvangen. 

Wijzigt deze nieuwsbrief? 

Dank voor de steun 
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Wereld-Delen bestaat in september 25 jaar en dat mag niet zomaar voorbijgaan. Er 

wordt gedacht aan de organisatie van een ontmoeting met velen, een tentoonstel-

ling, een rondleiding én een film. Deze film tracht de inzet, motivatie en vooral de 

sociale “roeping” van ons werk in beeld te brengen. Voor deze professionele prent 

zijn we op zoek naar welwillende schenkers. We willen immers graag een degelijke 

prent, die een getuigenis is van elke vrijwilliger die zich inzet voor een maatschappe-

lijk project als datgene waar Wereld-Delen mee bezig is. Dus, als je een centje wilt bijdragen voor de film en ons 

25-jarig bestaan, dan zijn wij je dankbaar voor jouw financiële steun. 

 

STEUNEN ZONDER FISCAAL ATTEST 

Wil je een bijdrage storten voor deze filmproductie of wil je gewoon een bijdrage doen voor één van onze inter-

nationale projecten, of het Liers Vluchtelingen Onthaal, de Ontmoetingsgroepen, enz…? Dan kan dat op het 

rekeningnummer van Wereld-Delen Solidair. Vermeld het doel van jouw keuze zodat wij weten voor welke wer-

king of actie het bestemd is: bv. “Film 25 jaar”,  “Campestre”, “Broederlijk Delen”, “Fracarita Belgium”, “Caritas 

Internationaal”, “Sociale Winkel De Loods, “Rap op stap”. .. Wil je  steunen? Wij zijn jou dankbaar!  

Het rekeningnummer van Wereld-Delen Solidair:   

BE81 7895 7791 6924.  

 

STEUNEN MET FISCAAL ATTEST 

Wil je een belastingattest (vanaf 40 euro per jaar)? Je kan steunen via Caritas Hulpbetoon of via Welzijnsscha-

kels. Jammer genoeg kunnen wij jou geen fiscaal attest via deze weg geven voor een eventuele bijdrage voor ons 

filmproject. Maar jouw bijdrage is uiteraard welkom voor andere aangelegenheden in ons werk. 

 

“Leven en overleven”:  onder deze benaming kan je kansarme(n) / (gezinnen) extra armslag geven voor 

deelname aan cultuur (bv lidgeld jeugdbeweging), ontspanning (bv lidgeld sportclub én uitrusting) en vakantie 

(goedkoop met het gezin enkele wagen weg), voedsel, onderwijs (bv te hoge schoolkosten) en huishoudelijke 

hulp (bv verzorging van voor kinderen). Hiervoor kan je storten op het rekeningnummer BE70 8939 4402 9125 

van Welzijnsschakels vzw, Huidevettersstraat 165 te 1000 Brussel. Vermeld “project 17022”. Jaarlijks worden de 

bedragen aan ons gestort.  

“Het NET”: dit is de naam voor ons begeleidings– en ondersteuningswerk bij kansarmen en bijzonder ook 

vluchtelingen/asielzoekers/mensen zonder wettig verblijf. Soms zijn er opvallende en niet terugvorderbare kos-

ten nodig voor gezondheid en basisvoeding, rechtsverdediging, huur, onderwijs, schulden, wonen en werken. Er 

wordt geen steun verleend zonder dat een begeleiding lopende is. Of denk je aan steun voor het Liers Vluchtelin-

gen Onthaal, dan is dit de beste weg. Hiervoor kan je storten op rekeningnummer BE80 7765 9023 3377 van   

Caritas Hulpbetoon vzw, Liefdadigheidsstraat 39 te 1210 Brussel en vermeld “project 8376”. Dank u! 

JOUW BIJDRAGE IS WELKOM 


