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Algemeen 
    info@wereld-delen.be 
    0498 757504 
 
Secretariaat: 
03 43 43 195  
- Chris Mullie 
cmullie@wereld-delen.be 
- Pamela Van Dosselaer 
pambib.wd@gmail.com 

 
Begeleidingswerk 

* Spreekuur op afspraak 
* Vluchtelingenonthaal 
- Chris Nollet 
cnollet@wereld-delen.be 

 
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 
- Eveline Verboven 
* De Nieuwe Wereld Lier 
- Regina Radu 

 
Werking Lier 
lier@wereld-delen.be 
0493 08 97 21 (sms!) 

 
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  

25 jaar Wereld-Delen! 

Voor de persoonlijke verhalen die het halen  

op ontstellende beelden in kranten of op het scherm, 

voor de blinkende ogen die veel meer beloven 

dan negatieve berichten op twitterkanalen, 

voor de tere snaren wiens klanken we willen bewaren 

in plaats van dissonantie gespeeld door valse muzikanten: 

een wereld delen met velen, 

daar doen we het voor! 

(May) 

 

In het voorjaar 

1994 kwam Vallentina met haar gezin in 

Broechem terecht. Zij kwam wonen op de 

pastorie. Het gezin mocht er voorlopig 

wonen, in afwachting dat er een bestem-

ming aan het gebouw werd gegeven, aan-

gezien de pastoor overleden was. 

Gevraagd naar haar mooiste herinnering, 

kwam er plots dit: “ik kreeg een mooie 

rode fiets, mét een mandje op. Het mooi-

ste cadeau dat ik ooit gekregen heb.” 

FIETS KOEKJES  

Hij moet zowat 15 jaar geweest zijn, die 

jongen die van ver mee naar het spreekuur 

in Broechem was gekomen. Een klein uur 

lang sprak zijn vader over allerlei zaken die 

voor hem en zijn gezin van belang waren 

om te kunnen overleven. Nooit vroeg hij 

geld. Toen zij vertrokken gebeurde iets.  

Plots keerde de jongen zich om en kwam 

weer binnen: “ik ben morgen jarig en heb 

niets voor mijn vrienden. Krijg ik wat geld 

voor een doosje koeken?”  

In deze nieuwsbrief vind je enkele bijzondere herinneringen en anekdotes, zoals er allicht heel 

veel anderen zijn, uit die 25 jaren dat we bestaan.  

Moge de deelname aan onze viering 25 jaar Wereld-Delen ook jouw hart raken en jou aanmoedi-

gen tot solidaire inzet voor onze samenleving, in het bijzonder voor mensen met minder kansen!  

Waar twee of meer mensen in “mijn”/”hun” naam aanwezig zijn, gebeurt wat goeds… begrijp je? 



P A G I N A  2  

“Zij had gewonnen, ongelooflijk maar waar, 52.000 euro.” Mevlida is ten einde raad. Geen cent hee, ze 

ervan gezien. Iemand van het buurthuis in Leuven hielp haar met documenten, belde voor haar naar de 

Na/onale Loterij en daar werd alles beves/gd. Zelfs de poli/e, waar zij om raad ging, hee, het winnende 

lot gezien. 

Maar toen zij later op de bank, die het geld zou ontvangen volgens wat ze op papier had gesteld, langs ging, 

bleek dat ze niets had ontvangen. Het is nu al enkele jaren later. Zij stelt ons de vraag: “wil jij contact opne-

men, opdat ik mijn geld zou krijgen?” Ze gee, volledige inzage in al haar verrich/ngen op de bank. Wij kun-

nen enkel haar verhaal beves/gen…  

Zij, die wij ooit in Broechem hadden opgevangen met de inzet van velen, had maar één plaats waarin zij nu 

nog in geloo,: de vrijwilligers van Wereld-Delen… “Doe hen allemaal de groeten van mij…!” 

LOTTO 

Zonder haar was onze huidige taalwerking niet denkbaar.  

Esther werkte in 1999 bij Pricma, nu het “Agentschap Inburgering en Integra/e”. Zij moedigde onze vrijwil-

ligers aan om op gestructureerde wijze taalondersteuning te bieden. Voordien zorgden Anita, Hilde en An-

ne-Marie (en anderen) al op eigen losse wijze voor taalhulp aan gezinnen.  

Esther was geen gewoon iemand. Zij was super enthousiast, een beetje hyperkine/sch misschien (?). Ze 

liet zich niet weerhouden om na haar werkuren naar Broechem te komen. Om de veer/en dagen kwamen 

onze eerste vaste taalwerkers samen. Zij ontdekten wat zij konden doen om nieuwkomers wat Nederlands 

te leren. Zij leerden de s/el van elkaar, er waren geen handleidingen en bijna geen referen/epunten. Sa-

men met Esther zochten ze oplossingen.  

Esther kwam zelf ook mee doen in de taalles… Niet voor niets dat het CLB in Lier merkte wat er gaande 

was in Broechem. Enkele maanden later gaven deze eerste vrijwilligers ook al ondersteuning in Lier. Eén 

onder hen heet Anne-Marie. Zij is nog steeds taalcoach in Lier... 

TAAL 

Maria zorgde voor haar oude moeder. Zij woonde in de Bistweg en ze stond er op zeker moment helemaal 

alleen voor. Het ergste vond zij dat ze niet meer naar de mis kon. Eind 1995 vroeg ze een huisbezoek, want 

ze wilde naar de mis op Kerstdag. Zou er niet één iemand zijn die een uurtje bij haar moeder kon komen 

oppassen? Er was toen nog geen oppasdienst van het ziekenfonds.  

Ik weet niet meer of we toen een oplossing gevonden hebben, maar eind januari stond de Oppasdienst 

voor zieken en bejaarden op poten. Twee vrijwilligers coördineerden  en 8 anderen deden oppas. 

Naar verluidt is het ziekenfonds later komen kijken hoe zij dat deden. Het project ging over naar Zieken-

zorg en het ziekenfonds regelt dit nu zelf. 

OPPASSEN 

Mon Vleugels 

Inspirator van Wereld-Delen,  

spoorde zijn parochieteam 

aan tot verschillende oprich-

/ngspogingen. 

Werner (Xavier) Verhaegen 

Pastoor— jurist in Pulderbos, begaan 

met caravanbewoners, kreeg de ze-

gen van vicaris Janssens voor de  op-

rich/ng van VZW Recht en Welzijn 



Het was een mooi doel, en hij hee, misschien niet gedacht dat het ooit zou lukken, en hij omschreef het zeer 

bondig: “Ranst is een rijke gemeente met amper armen, maar als kerkgemeenschap vind ik dat we ons moeten 

inze�en voor onze arme medemensen. Dus zou ik graag een werkgroep hebben in Broechem die zich bezig houdt 

met Broederlijk Delen, Welzijnszorg en armen van dichtbij en veraf!” Noch pastoor Mon Vleugels, noch de s/ch-

ters, vier leden van zijn parochieteam plus twee anderen, hebben des/jds gedacht dat Wereld-Delen er vandaag 

zou uitzien zoals het nu is. De pastoor zelf was al overleden toen zijn werkgroep van start ging. 

Wereld-Delen heeft doorheen de jaren ook een voortrekkersrol gespeeld. Van vrijwil-
ligers verwacht men meestal niet dat ze nieuwigheden ondernemen, een voortrekkersrol 
spelen. Wereld-Delen deed dat wel. Wij gingen in op vragen (waar anderen voor bedank-
ten) soms zonder te beseffen wat het zou betekenen. We deden projecten of werden lid 
van groepen waar anderen dat nog niet deden. We namen initiatieven die ons heel wat in-
spanningen (en geld) kosten om aan te tonen wat belangrijk was. We hadden het geluk dat 
we een autonome vrijwilligerswerking waren, ongebonden. Dat is vandaag nog onze sterkte 

en soms ook onze broosheid, maar dat is nu eenmaal onze kracht. Niet? 

DE OPDRACHT 

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

10 M IS GENOEG 

De kapel van het klooster lag nog al/jd vol zakken. Mensen waren nooit gestopt na 1994 om er kledij en andere 

zaken te brengen. Als zakken enkele keren doorzocht werden stopten we de rest in containers van Wereld-

Missiehulp. Dat kon zo toch niet blijven duren ! 

We stapten in 2001 naar Wereld-Missiehulp dat toen de barakken van het voormalig Engels kamp aan de Van 

Den Nestlaan mocht gebruiken. En we vroegen een ruimte voor een eigen werking kledijhulp. We kregen een 

halve kap, ja een hele kap aangeboden: 32 m bij 18 m. We vonden 10 m bij 9 m al ruim voldoende. Tini werd 

gevraagd om er te starten met De Loods. Dat gebeurde op 1 april, een paar maanden later. 

Vandaag hebben we dankzij het OCMW Ranst, een ruimte van 32 m bij 36 m. We zouden zowaar het dubbele 

goed kunnen gebruiken… Hoe waren we des/jds al blij met die 10 meter! 

INDIA 

Hij maakte al/jd een tussenstop in Broechem. Hoe het kwam weten wij niet meer. Pater Vallavanthara ging elk 

jaar als professor naar een interna/onaal liturgisch congres in Amerika en kwam dan een paar dagen langs. Hij 

vertelde over zijn eigen solidariteitswerk. We maakten er een ontwikkelingsproject van: Jyothir Dharma. We we-

ten ook nog hoe hij ons wilde leren onze stress te bedwingen met contempla/e en handoplegging. Kanker velde 

hem te vroeg, maar hij is ons steeds bijgebleven.  

Hij was, naast enkele anderen, door zijn gewone verhalen iemand die goed liet verstaan wat menswaardigheid is 

en wat er aan onrechtvaardigheid bestaat in deze wereld. Voedsel voor onze interna/onale inzet. 



 

 

Wereld-Delen bestaat in september 25 jaar. Een film brengt de kracht van vrijwil-

ligers in beeld, hun de inzet, mo/va/e en vooral de sociale “roeping” van ons werk. 

Het werd een prach/ge prent. Voor deze professionele film zijn we op zoek naar 

welwillende schenkers. Wil jij bijdragen aan de kosten die de film en het 25-

jarenfeest voor onze werking betekenen? 

STEUNEN ZONDER FISCAAL ATTEST 

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

na,onale projecten, of vluchtelingenonthaal, de ontmoe,ngsgroepen, enz…? Dan kan dat op het rekeningnum-

mer van Wereld-Delen Solidair. Vermeld het doel van jouw keuze zodat wij weten voor welke werking of ac/e 

het bestemd is: bv. “Film 25 jaar”,  “Campestre”, “Broederlijk Delen”, “Fracarita Belgium”, “Caritas Interna/o-

naal”, “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 belas,nga;est (vanaf 40 euro per jaar)? Je kan steunen via Caritas Hulpbetoon of via Welzijnsscha-

kels. Jammer genoeg kunnen wij jou geen fiscaal aLest 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 uitrus/ng) en vakan/e 

(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, HuideveLersstraat 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 weOg verblijf. Soms zijn er opvallende en niet terugvorderbare kos-

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

JOUW BIJDRAGE IS WELKOM 

Doorheen 25 jaar gaven (650) en geven (nu 180) vrijwilligers het beste van hun kunnen aan onze “klanten”. 

We ontvingen steun van velen, aanmoedigingen, bedankingen, bewonderende blikken… We kregen ook 

kri/ek, scheldwoorden soms, maar dat ebde weg als we de tevredenheid zagen van onze klanten, of als 

diensten en overheden ons feliciteerden met ons werk. Soms hoopten wij op méér waardering en erken-

ning, soms dachten we dat we alles moesten stopzeLen, soms hadden we amper werkingsgeld, en soms 

werden we zelfs wat overmoedig, soms waren harde beslissingen nodig. Gelukkig steunden wij elkaar en 

zochten wij samen de best mogelijke weg. 182 ac/eve vrijwilligers telden wij enkele dagen geleden. De 

meesten zijn elke week aan de slag! Het is een rijkdom. Aan iedereen, die in Wereld-Delen geloofde al die 

jaren, aan iedereen die ons leerde kennen en ons op enige manier hee, geholpen en dat nog doet, zeggen 

wij DANKJEWEL. Dank zij jullie allen zijn wij kunnen worden wie en wat wij vandaag zijn! Wij beloven ons 

best te blijven doen voor een warme samenleving! 

WERELD-DELEN DANKT! 


