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Algemeen

info@wereld-delen.be
0498 757504

Secretariaat:
03 43 43 195
- (Vacant)
secretariaat.wd@gmail.com
- Pamela Van Dosselaer
pambib.wd@gmail.com

Begeleidingswerk
* Spreekuur op afspraak

* Vluchtelingenonthaal
- Chris Nollet
cnollet@wereld-delen.be

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

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

0491 07 87 51
dinsdag en woensdag 10-12 uur.

deloods@wereld-delen.be
* Rap op stap De Kers
Kapelstraat 19 Ranst

0468 52 43 07
op woensdag: 10-12uur

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

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

Ontmoetingsgroepen
* De Knoesels Ranst
- Eveline Verboven
* De Nieuwe Wereld Lier
- Regina Radu
ontmoeten@wereld-delen.be

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

VZW Recht en Welzijn
Nierlenderstraat 16 2520 Broechem

ON BE 0459 814 147
info@wereld-delen.be
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“De Ander & Ik”

Die Ander:
Een Vriend?
Een Vijand?

Een Vreemde?

Die Ander is
geen vreemde
en geen vijand

maar een vriend.

Die ander is de
reden van mijn bestaan

zei Buckmunster
Füller.

, ŝũͬǌŝũ�ŐĞĞŌ
mijn leven zin.
, ŝũͬǌŝũ�ŐĞĞŌ�ŵŝũŶ
ďĞƐƚĂĂŶ�ŝŶƐƉŝƌĂƟĞ͘

�ŝĞ�ĂŶĚĞƌ�ůŝĞĬ ĞďďĞŶ
doet mij openbloeien,

doet mij zijn
wat ik in mij heb.

�ŝĞ�ĂŶĚĞƌ�ůŝĞĬ ĞďďĞŶ
brengt mij vrede,

ŐĞĞŌ�ŵŝũ�ǀ ŽůĚŽĞŶŝŶŐ͕
doet mij gelukkig zijn.

In zijn weerkaatsing
vind ik mij zelf,

word ik vrij
van mijn egoïsme

Ja, die ander
is mijn lust

en mijn leven.

Hij/zij is wonderlijk.
Ik ben dankbaar
dat ik er kan zijn
voor die ander.

Wij zijn geboren
voor die ander;

niet die ene
maar vele

andere mensen.

Je zult me niet
willen geloven,
maar zonder al

die anderen
kunnen we niet

gelukkig zijn.

(Vervolg op pagina 3)

Leden van De Knoesels: speciale voorwaarden…
via De Kers



Op 5 november overleed Francine

Wierinckx, mama van Ingrid Philip-

paerts, regionaal contactpersoon in

de taalwerking.

Wij delen in het verlies en wensen

Ingrid en haar familie veel mooie

herinneringen toe.
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Naar aanleiding van 25 jaar Wereld-Delen werd een film gemaakt 
“Door de mazen”, waarin een vrouw aan het woord komt die 25
jaar geleden als één van de eersten door onze werking werd gehol-
pen. Zij blikt terug op haar ervaringen van toen. Tegelijk komen
vrijwilligers van vandaag in beeld, gewoon bij wat ze alle dagen
doen. Ook mensen die nu deel uitmaken van onze werking nemen
ŚĞƚ�ǁ ŽŽƌĚ͘ �̂ ĂŵĞŶ�ǁ ĞƌĚ�ŚĞƚ�ĞĞŶ�ĨĂŶƚĂƐƟƐĐŚĞ�ƉƌĞŶƚ�ĚŝĞ�ǌĞŬĞƌ�ŽŽŬ�
vrijwilligers van andere verenigingen een hart onder de riem zal
steken als ze zien wat vrijwilligersinzet allemaal kan bereiken.

Wie de film wil tonen in zijn of haar vereniging kan dat aanvragen. Iemand van onze werking zal er commen-
taar bij leveren. Wie de film op professionele wijze wil gebruiken voor vormingsdoeleinden kan ook een aan-
vraag doen en kan vernemen op welke manier deze film beschikbaar is.

De kracht van vrijwilligerswerk

Eind oktober overleed Inge Bosmans. In

ϮϬϭϰ�ƐƚĂƌƩ Ğ�ǌŝũ�ƚĞ�>ŝĞƌ�ĂůƐ�ŽŶƚŚĂĂůďĞŐĞůĞŝĚͲ

ster tot zij gezondheidsproblemen kreeg.

Zij bleef hoopvol en bleef contacten onder-

houden met haar ‘pupillen’. Wij wensen

haar gezin veel moed en mooie herinnerin-

gen aan deze toffe vrouw.

Jouw Music for life doel!

Wens jij een doel voor Music
for Life? Kies Wereld-Delen uit!

Je vindt ons bij de Goede Doelen
;<ŽŶŝŶŐ��ŽƵĚĞǁ ŝũŶ�̂ ƟĐŚƟŶŐͿ�ŽŶĚĞƌ�

“VZW Recht en Welzijn”!
Wil je rond Kerstmis een goed doel?

“Het NET” is de naam voor ons begeleidings–

en ondersteuningswerk bij kansarmen en bijzonder
ook vluchtelingen/asielzoekers/mensen zonder
ǁ Ğƫ Ő�ǀ ĞƌďůŝũĨ͘ �s ŽŽƌ�ŶŝĞƚ�ƚĞƌƵŐǀ ŽƌĚĞƌďĂƌĞ�ŬŽƐƚĞŶ͕ �
nodig voor gezondheid en basisvoeding, rechtsver-
dediging, huur, onderwijs, schulden, wonen en
werken kan je ons steunen. Wij geven enkel steun
als er een begeleiding lopende is. Meestal wonen
betrokkenen in Ranst en Lier, soms ook verder...

Stort hiervoor op rekeningnummer
BE80 7765 9023 3377 van Caritas
Hulpbetoon vzw, Liefdadigheids-
straat 39 te 1210 Brussel en ver-
meld “project 8376”. Dat komt bij
ons terecht. Dank u!



Woon je in de
gemeente Ranst? Je hebt een laag inkomen (leefloon, bijzondere 

tegemoetkoming bij het ziekenfonds, schuldbemiddeling e.a.) ? Dan
ŬŽŵ�ũĞ�ŝŶ�ĂĂŶŵĞƌŬŝŶŐ͘�D Ğƚ�ĚĞ�<ŶŽĞƐĞůƉĂƐ�ŬĂŶ�ũĞ�ĂůůĞƌůĞŝ�ŬŽƌƟŶŐĞŶ�
ŬƌŝũŐĞŶ�ďŝũ�ǀ ĂŬĂŶƟĞ͕�ĐƵůƚƵƵƌ͕�ŽƉƚƌĞĚĞŶƐ͕ �ƉƌĞƚƉĂƌŬĞŶ͕ �KƉŶŝĞƵǁ Θ�Ž͕ �

Sociaal Restaurant Lier, enz… Je mag zelfs een vriend of vriendin met
gewoon inkomen meenemen op uitstap aan dezelfde prijs!

Kom eens langs op woensdag morgen in Het Klooster, Kapelstraat
19 Broechem.

Dank voor de steun

StartdagTaalwerking

Een 25-tal taalwerkers, een mengeling van nieuwe en ervaren vrijwilligers, nam deel aan de jaarlijkse startdag.
Het doel: elkaar vinden om samen aan taalwerking te kunnen doen en op mekaar te kunnen terugvallen.
Het inhoudelijk gedeelte werd opgesplitst in 3 delen:

Een kennismakingsronde, waar nieuwe vrijwilligers met hun vragen bij de ervaren vrijwilligers terecht konden: o.a.
hoe begin je eraan? Met welk materiaal kan je werken? Kinderen samen of apart nemen? Enz…

Een contact van de vrijwilligers met hun regionale contactpersoon, waar de nodige verdere concrete afspraken
werden gemaakt en de rol van de contactpersoon werd uitgelegd.

Verder werd aan de hand van een filmpje verder ingegaan op een aantal factoren die “taal leren” beïnvloeden.
De deelnemers waren enthousiast omtrent het verloop van de startdag en toonden een gezonde honger naar meer
uitwisseling van ervaringen en onderling contact.
Vervolg: vorming voor nieuwkomers op 16 november via een bezoek aan een school in Hoboken, en uitwisselingsmo-
menten op 16 januari en 2 april te Broechem.
�ƌ�ĚĞĚĞŶ�ŽŽŬ�ƐƵŐŐĞƐƟĞƐ�ǀ ŽŽƌ�ĚĞ�ŝŶŚŽƵĚ�ǀ ĂŶ�ĚĞ�ƚŽĞŬŽŵƐƟŐĞ�ǀ ŽƌŵŝŶŐƐŵŽŵĞŶƚĞŶ͘ ��Ğ�ĐŽƂƌĚŝŶĂƚŽƌ�ǀ ĂŶ�ĚĞ�ƚĂĂůǁ ĞƌŬŝŶŐ�
ǌĂů�ƉĞƌ�ŵĂŝů�ŽŽŬ�ĞĞŶ�ŶĂǀ ƌĂĂŐ�ĚŽĞŶ�ŶĂĂƌ�ŶŽŐ�ŵĞĞƌ�ƐƵŐŐĞƐƟĞƐ͘ �

Het is in die
anderen gelukkig maken

dat we zelf
gelukkig worden.

Het is een geestelijke
wet dat wij

moeten zaaien
om te kunnen oogsten.

Wie goed doet
goed ontmoet.

Met de hoed in de hand
komt men door
het ganse land.
Je verliest nooit
door te geven.

Laat je niet bedriegen,
egoïsme is
zelfmoord,

is gevangenschap.

(Vervolg van pagina 1)

>ŝĞĬ ĞďďĞŶ
is jezelf

bevrijden
van egoïsme.
Word wakker,
het zonnetje

is al op:
ze doen het overal

ůŝĞĬ ĞďďĞŶ͕
vrij zijn.

Waarom jij niet??
Vandaag nog!!!
Begin ermee -

wees vrij!

Wijsheden van Tim Tb,
groet u

21.07/2009

Recht op een KNOESELPAS ?
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D ĞŶƐĞŶ�ĚŝĞ�ĚĞĞůŶĞŵĞŶ�ĂĂŶ�ƐĂŵĞŶŬŽŵƐƚĞŶ�ǀ ĂŶ�ĚĞ�ŽŶƚŵŽĞƟŶŐƐŐƌŽĞƉĞŶ�ĚĞ�E ŝĞƵǁ Ğ�t ĞƌĞůĚ�ĞŶ��Ğ�

Knoesels, of aan het Welkomhuis te Oelegem, mensen met een laag inkomen en ook zij die rond Kerst-

ŵŝƐ�ŶŝĞƚ�ŐƌĂĂŐ�ĂůůĞĞŶ�ƚŚƵŝƐ�ǌŝƩ ĞŶ�ǌŽŶĚĞƌ�<ĞƌƐƚ�ƚĞ�ǀ ŝĞƌĞŶ͙ ͕ �ǌŝũŶ�ǁ ĞůŬŽŵ�ŽƉ�Ěŝƚ�ŬĞƌƐƞĞĞƐƚũĞ͘

Inschrijven via De Knoesels, via secretariaat.wd@telenet.be of wd.de.kers@gmail.com. Vooraf bijdrage betalen!

3 euro per volwassenen (-ϭϮ�ũĂĂƌͿ�ĞŶ�ϭ�ĞƵƌŽ�ƉĞƌ�ŬŝŶĚ�ǀ ĂŶ�ĚĞ�ůĂŐĞƌĞ�ƐĐŚŽŽů͕�ũŽŶŐĞƌ͗�ŐƌĂƟƐ͘ �

Normaal inkomen? Andere bijdrage, na te vragen...

GROTE nood aan vrijwilligers!In heel onze werking is er een grote nood aan nieuwe

ǀ ƌŝũǁ ŝůůŝŐĞƌƐ͘ �t Ğ�ďŝĞĚĞŶ�ŚĞŶ�ĞĞŶ�ǌĞĞƌ�ĂĐƟĞǀ Ğ�ǁ ĞƌŬŝŶŐ�

ŵĞƚ�ǌĞĞƌ�ŐĞŵŽƟǀ ĞĞƌĚĞ�ĐŽůůĞŐĂ͛ Ɛ͘ �̂ ĂŵĞŶ�ƐƚĞƌŬ�ƚĞŐĞŶ�

kansarmoede!

VERTEL HET VOORT!

Op deze pagina lees je allerlei vacatures. Het is niet mo-

gelijk om elk van die vacatures tot in de finesse uit te 

leggen. Bovendien maak je als vrijwilliger vaak zelf van

jouw job iets wat op jouw eigen lijf geschreven staat...

Wil je meer info over volgende vacatures, mail dan naar

info@wereld-delen.be! Dankjewel!!!!

Op onze website kan je steeds een aantal vacatures te-

rugvinden!

Medewerkers magazijn

Buurtwerker in Ranst, Emblem en Oelegem

Klusjesman/vrouw

Teamlid conversatiegroep vrouwen Lier

Medewerkers magazijn

Boekhoudmedewerker

Websitebeheerder

Chauffeur camionette

Taalcoach anderstaligen

Crea-medewerker


