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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 
- Pamela Van Dosselaer 
pambib.wd@gmail.com 
 
Begeleidingswerk 
* Spreekuur woensdagvoormiddag 

- Chris Nollet 
cnollet@wereld-delen.be 
* Vluchtelingenonthaal 
* Individuele hulp 
 
Taalwerking 

taal@wereld-delen.be 
- Johan Segers 
0475 38 48 76 

 
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: 10-12uur 

dekers@wereld-delen.be 
0468 52 43 07 
* WD Solidair:  
Voedselhulp / Knoeselpas / Indivi-
duele hulp 

 
WD Internationaal 

internationaal@wereld-delen.be 
* Johan Vanhoutte 
0486 66 57 84 

 
Ontmoetingsgroepen 

ontmoeten@wereld-delen.be 
* De Knoesels Ranst 
* De Nieuwe Wereld Lier 

 
Werking Lier 

lier@wereld-delen.be 
0493 08 97 21 

 
VZW Recht en Welzijn 
    Nierlenderstraat 16 2520 Broechem 
    info@wereld-delen.be 
    ON BE 0459 814 147 

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  

Dit jaar op 25 oktober zet Wereld-Delen 

haar kwarteeuw werken in de kijker. Het 

is al een hele lange lijst vrijwilligers die 

zich in die periode ingezet heeft om men-

sen met minder kansen vooruit te helpen. 

Vrijwilligers verdienen alle aandacht. Te-

gelijk willen we vooruit kijken. Vandaar 

dat dit feest niet enkel een moment van terugblikken en dank zal zijn. Allerlei 

diensten en organisaties krijgen de kans zich voor te stellen aan publiek en aan 

elkaar. Enkele van hen krijgen het woord om lokaal interessante thematieken 

onder de aandacht te brengen. Samenwerken en informatie uitwisselen is im-

mers zeer nuttig. Via een filmvoorstelling wordt de sociale inzet van vrijwil-

ligers benoemd en gekaderd: autonoom vrijwilligerswerk wordt vaak onder-

schat. En tenslotte volgt er een feestdrankje, een tentoonstelling en staan onze 

deuren open voor bezoek. 

Uitnodigingen en aankondigingen worden verzonden naar wie met Wereld-

Delen betrokken is en is geweest. De deuren staan voor iedereen open. We 

hopen zo op bijzondere ontmoetingen, die namiddag van 25 oktober in het ge-

meenschapscentrum Den Boomgaard te Broechem Ranst (Broechem). Hope-

lijk ben jij er ook bij. 

 



We hadden ook een super gemotiveerde groep vrijwilligers die drie maan-

den lang alfa-onderricht gaf (Nederlands aan ongeletterde anderstaligen), 

eerst te Ranst en later te Lier. De deelnemers kunnen echt al lezen met 

hakken en plakken! Proficiat!  
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Deze zomer vond de derde editie van de Zomerbabbel plaats in Lier. Vrijwillige 

taalcoaches en anderstaligen gingen met elkaar aan tafel zitten en praatten over 

alledaagse onderwerpen, de actualiteit en over mekaars cultuur en gewoontes. 

Deelnemers uit 12 verschillende landen vonden de weg naar de conversatietafel 

op woensdag. Ze kregen ruim de kans om Nederlands te babbelen. Soms was 

het mogelijk om 1 op 1 gesprekken te voeren. Dit werd gewaardeerd omdat het dan mogelijk was in te spelen op 

specifieke interesses en vragen. Bijv. één deelnemer wil een opleiding verpleegkunde volgen en vraagt hulp bij het be-

grijpen van medische termen, een andere deelnemer kon nog geen Nederlands en werd individueel begeleid geduren-

de een gedeelte van de avond.      

De deelnemers willen zoveel mogelijk Nederlands oefenen. In het dagelijks leven lukt dat niet gemakkelijk, daarom zijn 

ze blij met initiatieven zoals de Zomerbabbel. Ze willen vooruit in het leven en zijn op zoek naar een job. Ze leren 

ook nieuwe mensen kennen in een gemoedelijke sfeer. Het is mooi om te zien dat er nieuwe vriendschappen ontstaan 

en dat ze mekaar helpen als het moeilijker gaat, bijvoorbeeld door samen Nederlandse beschrijvingen te zoeken .  

 

Bij de taalcoaches is er veel bewondering voor de deelnemers die zoveel moeite doen om Nederlands te leren. Ze 

luisteren geboeid naar de levensverhalen van de anderstaligen en zijn heel geïnteresseerd in andere culturen. Ze be-

schouwen dit als een verrijking voor zichzelf. Contacten met deze mensen maakt dat ze er anders en meer genuan-

ceerd naar kijken. Het is altijd plezant als een vrijwilliger merkt dat deelnemers vooruitgang maken in het Nederlands 

of dat ze meer zicht krijgen op onze gewoontes, bijvoorbeeld over hoe er in België gepoetst wordt.  

Tijdens deze editie waren er minder deelnemers dan de voorbije jaren, maar ze waren meestal wel regelmatig aanwe-
zig en bijzonder gedreven. Tijdens de warme zomeravonden genoten we van het buiten zitten. Op naar een volgende 
Zomerbabbel ...   

Nederlands oefenen tijdens de zomermaanden 

Bij De Knoesels kwam een kinesist-osteopaat op de koffie. Het werd een leerrijke praattafel. Een kinesist houdt 

zich bezig met het gezond helpen bewegen van mensen, meestal in een genezingsproces of bij sport. Hij is dus voor-

al bezig met spieren en gewrichten. Een osteopaat onderzoekt en behandelt op veel meer “bewegende” delen van 

het lichaam, zoekt vanwaar klachten komen (gewrichten, zenuwbanen) en tracht hen te behandelen vanaf het punt 

waar klachten hun oorzaak vinden. Zo zijn darmen, die over elkaar wrijven, ook bewegende delen (“gewrichten 

dus”) van het lichaam, die aandacht krijgen van een osteopaat. Een chiropractor behandelt vooral de wervelkolom 

en de samengaande zenuwkanalen. In de volksmond worden deze laatsten vaak “krakers” genoemd: dat heeft vaak 

te maken met een hype waarbij men denkt dat zowat alles met “kraken” kan opgelost worden.  

Onze kinesist verwijst naar de veranderende wetenschap en gaat sterk in het verweer tegen allerlei hypes van vroe-

ger en nu. Naast het “kraken” zijn er zoal: periodes of sommige (para-)medici, die dwepen met buikspieroefeningen, 

fitnessoefeningen, diëten allerhande… Momenteel zijn velen wat overdreven bezig met specifieke voedselregels... 

We kregen veel antwoorden op onze persoonlijke pijnvragen zoals: CVS is vooral prikkelgevoeligheid en kan bij-

voorbeeld behandeld worden met medicatie en relaxatie. Pijn in de schouders of benen is soms het gevolg van een 

probleem in de nek en verdwijnt bij een juiste behandeling van deze soms “ver” afgelegen plek. Darmproblemen 

kunnen pijnklachten geven op andere plaatsen in het lichaam.  

We kregen zelfs suggesties rond de invloed van kruiden en zalfjes.  

Bij deze beroepen kan je in België enkel terugbetaling via het ziekenfonds krijgen na verwijzing door 

een dokter. In andere landen kan dat zonder die verwijzing. Komt dat hier ook ooit? 

Kine en osteopathie 



(T)Huisapotheek 

Zowel te Broechem als te Lier komen leden van onze ontmoetingsgroepen maandelijks één of meerdere keren samen om 

te koken. Ze wisselen tips en tricks uit en soms leren ze iets totaal nieuw.  

Op zeker moment was de basilicum in de kruidenbakken aan het ontmoetingshuis Het Klooster te Broechem oogstklaar. 

De knoesels wilden wel eens weten hoe pesto werd gemaakt. Evenveel gewicht aan basilicum, pijnboompitten en Parme-

zaanse kaas plus knoflook, olie, peper en zout werden omgetoverd in pesto. En het resultaat werd goed bevonden, gedeeld 

en mee naar huis genomen.  

Dat gebeurde deze keer op een gewoon ontmoetingsmoment op woensdagmorgen. Daar is de gewoon-

te geworden om naast koffie ook ‘s middags soep of een andere snelle hap klaar te maken. Niet voor 

niets blijven de knoesels er steeds langer genieten van het wekelijks ontmoetingsmoment. 
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Pesto    

De praattafel rond (T)Huisapotheek was een succes. We denken soms alles over een apotheek te weten, maar dat bleek niet 
te kloppen. We kregen er tal van tips. Teveel om in dit verslag te noteren. Vraag een lang verslag aan De Kers! 
 
Wat is een HUISAPOTHEEK ? 
Jij kunt als burger een apotheek aanduiden die jouw medicatie opvolgt en jou ermee ondersteunt. 
Hij/zij noteert op een lijst alle medicatie die jij neemt, voorgeschreven of niet. Je moet zelf toelating ge-

ven om de lijst te laten samenstellen en ook om de lijst te laten delen (via computer/internet) aan 
artsen. 

Dat overzicht kan héél interessant zijn voor jou als je een ongeval krijgt, als je bij een opname niet meer 
weet welke medicamenten je neemt. Want ook jouw huisarts en artsen in het ziekenhuis kunnen zien welke medicatie jij 
vroeger en nu neemt. Dan kan de hulp onmiddellijk beginnen. De huisarts of ziekenhuisarts kan die lijst onmiddellijk aan-
passen als het nodig is. Zo is iedereen op de hoogte. 

Ook verpleegkundige diensten van een ziekenhuis of thuisverpleging kunnen deze lijst raadplegen via “Vitalink” (gekoppeld 
aan de identiteitskaart) om te zien welke medicatie je op welk tijdstip moet nemen. Ook voor oude mensen zéér inte-
ressant! Inentingen kunnen opgenomen worden via “Vaccinet”. 

Het kost jou niets. Advies: neem je 4 of 5 medicamenten regelmatig, kies dan een huisapotheker. 
Weet je dat een apotheker, elke keer als je komt, controleert of jouw medicatie wel aangepast is? Om te voorkomen dat de 

arts geen verkeerde medicatie heeft voorgeschreven… 
 
Wat moet er in een THUISAPOTHEEK/apotheekkastje?  
Zorg voor een EHBO-verbanddoos met gaasjes, verband, rekverband, pleisters, steriel verband voor open wonden. 
Zorg voor een handleiding in jouw verbanddoos, zowel een lijstje als uitleg over hoe je alles kunt gebruiken.  
Andere producten: Heb je kinderen, dan gebruik je andere dingen dan voor volwassenen.  
 
Wat is een ZORGPUNT ? 
In een zorgpunt vind je thuiszorgmaterialen zoals rolstoel, looprek, ziekenbed, enz… te huur of te koop. Bij apotheken kan je 
terecht als er geen materialenwinkel van een ziekenfonds in de buurt is. Apotheek Broechem heeft een Zorgpunt. Een zorg-
punt is vaak goedkoper dan een ziekenfonds en als je van zorgkosten mag recupereren via het OCMW, dan kan dat ook. 

Schitterende barbecue ! 

Blik op een deel van de zaal met aanwezigen. We waren met zeer velen op onze barbecue! En het was lekker!!! 

Aangezien de index der consumptietarieven is gestegen en leeflonen aangepast 

werden, stijgen ook de minimumbedragen om te kunnen winkelen in De Loods... 



STEUNEN ZONDER FISCAAL ATTEST 

Wereld-Delen bestaat 25 jaar en bij die gelegenheid maken wij een film om de inzet, motivatie en vooral de soci-

ale “roeping” van ons werk in beeld te brengen. Voor deze professionele prent zoeken wij welwillende schenkers. Wil je een bijdra-

gen voor deze film of voor één van onze werkingen? Dat kan op het rekeningnummer van Wereld-Delen. Vermeld jouw keuze: bv. 

“Film 25 jaar”,  “Campestre”, “Broederlijk Delen”, “Fracarita Belgium”, “Caritas Internationaal”, “Sociale Winkel De Loods, “Rap op 

stap”. ..   Het rekeningnummer:  BE81 7895 7791 6924.  

STEUNEN MET FISCAAL ATTEST 

Wil je een belastingattest (vanaf 40 euro per jaar)? Kies dan een van deze Wereld-Delenprojecten: 

“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 dagen weg), 

voedsel, onderwijs (bv te hoge schoolkosten) en huishoudelijke hulp (bv verzorging van voor kinderen). Hiervoor stort je op het 

rekeningnummer BE70 8939 4402 9125 van Welzijnsschakels vzw, Huidevettersstraat 165 te 1000 Brussel. Vermeld “project 

17022”. Jaarlijks worden de bedragen aan ons doorgestort.  

“Het NET”: dit is de naam voor ons begeleidingswerk bij kansarmen en bijzonder ook vluchtelingen/asielzoekers/mensen zonder 

wettig verblijf. Soms zijn er niet terugvorderbare kosten voor gezondheid en basisvoeding, rechtsverdediging, huur, onderwijs, 

schulden, wonen en werken. Er wordt geen steun verleend zonder actieve begeleiding. Of denk je aan steun voor het  vluchtelingen-

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 

Sociale Winkel De Loods is op zoek naar nieuwe collega’s. Weet je waar je terecht komt als je in De Loods mee-
werkt? Vooreerst kom je in een groep terecht die sterk aan elkaar gehecht is en 
waar je dus kan opgevangen worden. In het deel meubelen (en grotere goe-
deren) is het soms stevig fysiek werken, in het deel met onder andere kledij en 
huisraad komt veel sorteerwerk bij kijken. Elke week komen nieuwe goederen 
toe en worden camionettes goederen geleverd. Een erg belangrijke taak bij dit 
alles is het onthaalwerk. Onthaalmedewerkers ontvangen zeer verschillende 
mensen uit verschillende culturen. Sommigen zijn amper enkele dagen en weken 
in Vlaanderen en met hen dien je wel eens met handen en voeten te communi-
ceren. Onthaal bij mensen met minder kansen is vaak een geduldig begeleidings-

werk. Maar het loont en als vrijwilliger kan je tevreden huiswaarts keren. 

Word jij onze nieuwe collega? 

Dank voor de steunDank voor de steunDank voor de steunDank voor de steun    

Wereld-Delen hee� een brede werking. En daarbinnen zijn nieuwe vrijwilligers al-

 jd welkom! Wil je eens praten over jouw interesses en ons aanbod, kom dan 

eens langs voor een goed gesprek. Wie weet laat jij onze werking nooit meer los?! 

Onze taalwerking heeft over heel onze regio (helft van de provincie Antwerpen) verschillende nieuwe collega’s 

nodig, op de locaties waar we al actief waren, en ook op verschillende nieuwe locaties waar nog nooit een vrijwilli-

ger actief was. Dus, werk je graag creatief en speels met taal voor anderstalige kinderen, neem dan contact op met 

ons! 


