
VZW Recht en Welzijn    
                  Wereld-Delen 

 

Zetel 
Nierlenderstraat 16 2520 Broechem         
ON BE 0459 814 147 
0498 757504 
- Chris Nollet, alg.coördinator   
info@wereld-delen.be 
wereld-delen@telenet.be 
 

Secretariaat 
Kapelstraat 19 2520 Broechem 
03 43 43 195  
secretariaat.wd@gmail.com 
- Freddy Verhuizen 
fredv.wd@gmail.com 

 
Begeleidingswerk 

* Consultaties en huisbezoek 
* Vluchtelingenonthaal 
- Chris Nollet 
cnollet@wereld-delen.be 

 
Taalwerking 

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

 
Materiële hulp 

- Philippe Raes 
mathulp.wd@gmail.com 
 
* Sociale Winkel De Loods 
Van den Nestlaan 104b Broechem,  
0491 07 87 51 free service: op 
afspraak,   
sociaal winkelen op 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 / 
Individuele hulp 

 
WD Internationaal 

- JohanVanhoutte 
0486 66 57 84 
internationaal@wereld-delen.be 

 
Ontmoetingsgroepen 

ontmoeten@wereld-delen.be 
* De Knoesels Ranst 
* De Nieuwe Wereld Lier 
0493 08 97 21(enkel sms)    

 

NIEUWE ADEM 

Door de mazen? 

De documentaire film “Door de mazen” van 

journalist Roel Nollet geeft een mooi beeld van 

de motivatie van waaruit vrijwilligers in We-

reld-Delen actief zijn.  

We stellen de film graag voor op sa-

menkomsten van raden en verenigin-

gen.  Misschien bij jou? 

Vragen stellen over heel onze werking 

staat dan ook vrij voor iedereen.  

Je kan de trailer en de film bekijken 

op Vimeo: “https://vimeo.com/

ondemand/doordemazen”. 

Lees verderop in deze nieuwsbrief 

waartoe deze documentaire ondertus-

sen al heeft geleid... 
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Nieuwsbrief 

De kracht van vrijwilligerswerk 

Wereld-Delen heeft op een 

mooie manier haar 25 jarig 

bestaan gevierd met veel 

aanwezigen en een goed 

gevuld programma. 

Ondertussen zijn we ook 

een nieuw kalenderjaar bin-

nen gewandeld en kunnen 

we terugkijken op de voor-

bije periode. 

In afwachting van details in 

het jaarverslag zijn enkele 

dingen al zéér duidelijk. 

Zo heeft de Sociale Winkel 

de Loods een veel grotere 

omzet gehad dan vorige 

jaren: dat merken we aan 

de stevige toename van het 

vervoer. Dit uniek project 

waar diensten en overheden 

uit heel de provincie Ant-

werpen en daarbuiten be-

roep op doen mag dan ook 

alle lof verdienen.  

Hetzelfde voor de taalwer-

king, die  piekt naar aantal 

vrijwilligers, aantal scholen 

en aantal locaties waar zij 

actief is, én naar het aantal 

deelnemers aan deze activi-

teiten. Recent besteedde 

ATV aandacht aan deze 

werking. 

In het begeleidingswerk 

komen er steeds meer vra-

gen naar wonen. Ook al zijn 

er andere instanties en vrij-

willigerswerkingen specifiek 

met zulke vragen bezig, het 

lijkt erop dat de huurmarkt 

er alleen maar moeilijker op 

wordt.  

Voordelenbureau De Kers 

moest dan weer opnieuw op 

zoek naar een nieuwe vrij-

williger. We duimen voor 

een gemotiveerde collega, 

want er is nog véél werk te 

doen rond vrije tijd en va-

kantie voor mensen met een 

laag inkomen.  

De ontmoetingsgroepen 

doen het goed. De opkomst 

is goed en het aanbod is 

gevarieerd. Te Lier nam de 

groep een paar maanden 

rust om nieuwe plannen te 

maken, die momenteel met 

stevig succes worden uitge-

voerd.  

Bij de internationale wer-

king is Campestre niet lan-

ger ons eigen vast project. 

De Centres Mpandilu zijn 

teruggekeerd onder onze 

(Vervolg op pagina 2) 



Broederlijk Delen is zeer 
actief rond projecten in 

plattelandsgebieden in tal 
van landen wereldwijd. Dat 

doet ze steeds samen met 
organisaties in die landen 

zelf. Zo ook in de problema-
tiek die de ngo tijdens haar 
campagne van dit jaar aan-

snijdt.  
 

Na de Spaanse overheer-
sers, die de gronden van de 

lokale bewoners hadden 
afgenomen, deden de nieu-
we machthebbers hetzelfde, 
en ze verdeelden de gronden 

tussen de rijken.  
Wij eten avocado’s, man-

go’s, papaja’s, ananassen en 
bananen uit Guatemala. 
Daar werkten straatarme 
mensen voor! Want bijna 
60 procent van de land-

bouwgrond in Guatemala is 
eigendom van 2 procent 

van de bevolking. De boe-
ren zelf die op die grond 

werken krijgen een honger-
loon, velen lijden honger.  

Op het lapje grond waarop 
zij wonen kunnen ze geen 
groenten kweken of dieren 
houden. Ware het dan niet 

logisch dat ze een stukje 
grond zouden terugkrijgen? 

Een aantal gronden van 
grootgrondbezitters ligt 

zelfs braak. Maar zo simpel 
is dat niet…! 

 
De boeren komen in actie 

en bezetten soms braaklig-

gende landerijen. Soms heb-
ben zij succes, mede dankzij 

Plataforma Agragia, een 
organisatie die groepen boe-
ren verenigt en via allerlei 

wegen de gronden weer 
tracht vrij te krijgen. Maar 
dan is het nog niet gedaan, 
want veel gronden zijn ver-

vuild door pesticides die er 
massaal op werden gegooid. 

Daarom leren de boeren 
biologische landbouwteelt.  
Het is een lange weg, maar 
hij loont. En dat initiatief 

voor een rechtvaardige zaak 
steunen wij via Wereld-
Delen Internationaal. 

Naar verluidt zijn we de 

grootste welzijnsschakel in 

Vlaanderen. Met onze 200 

vrijwilligers is dat niet te 

verbazen. Maar precies 

daarom is het ook belang-

rijk dat we steeds weer met 

nieuwe adem verder kunnen 

gaan. Nieuwe vrijwilligers 

zijn dan ook zowat in elke 

werking welkom. En omge-

keerd, elke werking heeft 

wel een of andere opdracht 

hoede en nemen die plaats 

in. De bewuste schooltjes in 

Kananga hebben die steun 

zeer erg nodig! 

Nog veel meer zaken kun-

nen we hier vermelden, 

werk van vrijwilligers waar 

we trots op zijn.  Iedere 

keer opnieuw zoeken we 

samen naar een frisse en 

nieuwe adem.  

(Vervolg van pagina 1) die kan aansluiten bij de 

interesses van mensen die 

als vrijwilliger aan de slag 

willen gaan. 

Zie je: we zijn weer nieuwe 

etappes aan ‘t schrijven in 

de route die we als vrijwil-

ligers zijn ingeslagen. Elke 

etappe willen we op een 

gedegen manier realiseren. 

Degelijk vrijwilligerswerk is 

immers een waardevol seg-

ment in onze samenleving. 

Boeren zonder grond? Dat kan niet! 

Nieuwe adem 

Nieuw op onze 

solidariteitsmaaltijd 

CULINAIR 

SOLIDAiR: 

 

Afhaalgerechten 

12-14 uur 

 

Oostends 

vispannetje en 

Spaghettei 

Bolognese 

 

Kijk op de website... 

 

Pagina 2 Nieuwsbrief 

Gooien maar! 

Vier banen van de bow-
ling waren begin februa-
ri bezet door leden van 
De Nieuwe Wereld en De 

Knoesels.. 

Het was een leuk initia-
tief van de ontmoetings-
groep uit Lier waar we 
met velen vol plezier 

van genoten! 



Je hebt het goed 
gelezen, wij verza-

melen rosse centjes 
voor een project 

van Fracarita Belgi-
um in Rwanda. 
Zoals elk jaar. 

 
Dit jaar is het een 

schoolproject voor 

blinde en slecht-

ziende kinderen in 

Rwamagana. 

 

Als je weet wat een 

blinde in België 

kan bereiken dank 

zij de steun van 

een goed georgani-

seerde zorg voor 

mensen met een 

handicap, hoe stel 

je dan hun toekomst voor in 

een land waar er géén socia-

le zekerheid blinden onder-

steunt, waar ouders vaak 

geen schoolgeld kunnen 

betalen, waar scholen bijna 

al hun werkingsmiddelen 

moeten verzamelen via 

“vrienden” in het buiten-

land.  

Dan weet je ook dat zelfs 

kleine inspanningen zoals 

het inzamelen van wat rosse 

centjes echt kunnen bijdra-

gen tot een betere toekomst 

van blinde en slechtziende 

kinderen.  

Misschien leren ze wel een 

beroep als blinde dat hen de 

nodige inkomsten geeft om 

een eigen gezin te stichten? 

Doe jij mee? 

Het is duidelijk: onze steun is onontbeer-

lijk. Giften zijn welkom op rekeningnum-

mer BE72 0882 5554 8616. 

Wie een storting met belastingvoordeel 

wil doen voor de Centres Mpandilu 

kan dat op rekeningnummer BE88 0000 

0000 4141 van Caritas International met 

de vermelding “P1286/Mpandilucentra/

DRC” (deze vermelding exact gebruiken!). 

 

Een Nederlandse ngo, in het gezelschap van 

pater Frans Douwen uit Broechem, bracht 

een paar jaar geleden een bezoek aan de 

Centres Mpandilu in Kananga. In de school 

voor beroepsonderwijs (één van de zeven 

scholen) konden ze een motor bewonderen, 

die de industriële zaag moest aansturen. De 

stroomgenerator was ook een echt pronk-

stuk: enorm groot ding en zwaar…. Mis-

schien gevonden bij een antiquair uit Vlaan-

deren? Hij was alleszins stuk. Daar moet de 

school het dan mee redden. 

 

Maar de noden zijn veel groter. Momenteel 

is er geen andere financiële steun dan van de 

werking in Ranst! Via hun eigen atelier 

hout en naaiatelier en het maken van schoe-

nen kunnen de schooltjes één derde inkom-

sten verwerven van wat ze jaarlijks nodig 

hebben. Deels gebruiken ze dat geld ook om 

naaimachines of werkmateriaal aan te 

schaffen voor hun oud-leerlingen.  

 

Tegelijk waren de laatste jaren droevige 

jaren. In de Kasaï-provincie waar Kananga 

ligt, was er wapengeweld. Gezinnen vluch-

ten, sommigen keerden niet terug. Bijna 100 

leerlingen zijn er nu minder in de schooltjes.  

Wat is hun lot? 

 

Onze rosse centjes gaan naar Rwanda…! 

Een echt pronkstuk?! 
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We ontvingen slechts een 
kleine bijdrage van Music 
for Life dit jaar. Een beet-
je verrassend. Maar van 
de verkoop van de CD 
die de FOD-band vorig 

jaar opnam mochten we 
nog 60 euro aannemen. 

Dank! 

Cera besliste in februari 

2018 tot ondersteuning 

van het project “Vorming 

en ondersteuning 

(nieuwe) taalvrijwil-

ligers” voor een bedrag 

van 1500 euro te besteden 

aan nuttige educatieve 

materialen. Binnen de 

taalwerking met volwas-

senen werden al heel wat 

materialen aangekocht en 

bij de werking met min-

derjarigen werden ook al 

leuke hulpmiddelen aan-

gekocht.  

Interessante voorstellen 

zijn welkom. Eind okto-

ber sluiten we het project 

af. 



Vanaf 1 januari 2019 

Het Groeipakket ging van start op 1 januari 2019. Voor elk kind en elk gezin 

is er een Groeipakket op maat. Er ging dan wel een overgangsperiode in 

waarbij er enerzijds kinderen zijn die de bedragen van de huidige kinderbij-

slag (rangbedrag en leeftijdstoeslag) blijven krijgen en anderzijds kinderen 

die het basisbedrag van het Groeipakket krijgen. 

Hier bovenop krijgen alle gezinnen met een inkomen onder de 30.386,52 

euro recht op sociale toeslagen. Voorheen was dit beperkt tot eenouderge-

zinnen, gepensioneerden, langdurig zieken en werklozen. Ook kunnen alle 

kinderen, ongeacht geboortedatum, aanspraak maken op de kleuter- en kin-

deropvangtoeslag en de schooltoeslag binnen het Groeipakket. 

Dit is belangrijk als maatregel in de strijd tegen kinderarmoede. 

  

Een startbedrag en een basisbedrag voor elk kind 

In het Groeipakket zitten drie vaste bedragen. Ze gelden zonder meer voor 

elk kind dat in Vlaanderen gedomicilieerd is. Er is een startbedrag van 1.100 

euro dat elk kind bij de geboorte (of adoptie) krijgt en het basisbedrag van 

160 euro dat elk kind maandelijks krijgt. Beide bedragen zijn voor ieder kind 

gelijk. Ze zijn bedoeld als steun voor de ouders bij de opvoeding en om elk 

kind de kans te geven zich te ontwikkelen. 

Voor elk kind is er in augustus nog een extra duwtje in de rug voor de start 

van het schooljaar met een extra schoolbonus afhankelijk van de leeftijd. 

  

Toeslagen als extra ondersteuning 

Het startbedrag en het basisbedrag zijn er voor elk kind. Sommige kinderen 

hebben extra ondersteuning nodig. Voor hen voorziet het Groeipakket de 

zorgtoeslagen en de sociale toeslag. Omdat de ontwikkelingskansen van kin-

deren toenemen door de deelname aan kinderopvang en onderwijs, zitten er 

in het Groeipakket toeslagen die de participatie hieraan stimuleren. 

Wat de schooltoeslag betreft, wordt 30 miljoen euro extra geïnvesteerd in de 

verhoging van de toeslagen t.o.v. huidige schooltoelage. Daarnaast wordt in 

8 miljoen euro voorzien voor de uitbouw van de studietoelagen met HBO5. 

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits: “Onderwijs en welzijn slaan de 

handen in elkaar om gezinnen en kinderen te ondersteunen bij de opvoe-

ding. Kleuters van drie jaar die naar school gaan en kleuters van vier die naar 

school blijven gaan en voldoende aanwezig zijn, krijgen twee jaar op rij een 

bedrag van 130 euro (kleutertoelage). De schooltoelages in het secundair on-

derwijs stijgen aanzienlijk en er komen voor het eerst studiebeurzen voor 

jongeren die hoger beroepsonderwijs volgen. Door de automatisering mag 

niemand die recht heeft op een toelage nog uit de boot vallen.” 

Lees verder in tabel 

Het GROEIPAKKET (Nieuw kinderbijslagsysteem) 
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In het Groei-
pakket zitten 
drie vaste 
bedragen.  

Ze gelden 
zonder meer 
voor elk 
kind dat in 
Vlaanderen 
gedomicili-
eerd is.  

Op 11 februari overleed 
Maria Van Dijck, moeder 
van Luc Van Mechelen, 

medewerker van WD In-
ternationaal. Wij bieden 

ons medeleven aan. 
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Chinees maaltijd-
soepje, klaarge-
maakt door De 

Knoesels! 

  Bedoeling 
Bedrag 

Startbedrag Alle kinderen bij de 

geboorte of bij adop-

tie 

1.100 euro (eenmalig) 

Basisbedrag Bedrag voor elk kind 
160 euro (per maand) 

Schoolbonus Extra duwtje in de rug 

voor de start van het 

schooljaar in augus-

tus 

0-4 jaar 20 euro/jaar 

5-11 jaar 35 euro/jaar 

12-17 jaar 50 euro/jaar 

18-24 jaar 60 euro/jaar 

Zorgtoeslag Wezen, halfwezen, 

pleegkinderen en kin-

deren met specifieke 

ondersteuningsbe-

hoeften extra onder-

steunen. 

  

Een weeskind krijgt bovenop het ba-

sisbedrag 160 euro. 

Een halfwees 80 euro en een pleeg-

kind 61 euro. 

Een kind met een specifieke onder-

steuningsbehoefte, krijgt een 

zorgtoeslag die mee de gevolgen 

van die ondersteuningsbehoefte 

opvangt. 

Sociale toeslag Kinderen uit gezinnen 

met minder inkomen 

alle kansen geven om 

zich te ontwikkelen. 

 

Het bedrag van de sociale toeslag is 

afhankelijk van het inkomen en de 

grootte van het gezin en varieert 

tussen de 50 en 80 euro per kind per 

maand. 

Participatie-

toeslag 

De participatietoesla-

gen stimuleren gezin-

nen om gebruik te 

maken van kinderop-

vang of onderwijs. 

De participatietoesla-

gen zijn op maat van 

het kind en verbon-

den aan voorwaarden. 

  

De kinderopvangtoeslag 

Wie gebruik maakt van kinderopvang 

waar ouders niet betalen op basis 

van hun inkomen kan rekenen op 

een kinderopvangtoeslag van 3,17 

euro per opvangdag. 

De kleutertoeslag 

Kleuters van 3 die ingeschreven zijn 

in het onderwijs en kinderen van 4 

jaar die ingeschreven blijven en vol-

doende aanwezig waren op school 

krijgen 130 euro extra per jaar. 

De schooltoeslag 

Vanaf de kleuterklas kunnen kin-

deren die opgroeien in een gezin 

met een lager inkomen ook rekenen 

op een schooltoeslag. Het bedrag is 

afhankelijk van het inkomen van het 

gezin en wordt per schooljaar toege-

kend. 

In december werd 
voor de eerste keer 

een infoblaadje 
gemaakt vol met 
informatie uit de 

samenkomsten van de 
ontmoetingsgroepen. 
Uiteraard gegevens 

rond kortingen vanuit 
De Kers, maar ook de 

recepten van de 
gerechten die tijdens 
de sessies Kokeneten 

werden gemaakt. En je 
leest er ook de 

verslagen van de 
praattafels. 

 
Interesse? 

Vraag ernaar ! 

Infoblad van de 

ontmoetings-

groepen 



Beweging.net maakte in 

oktober 2018 de resultaten 

bekend van een onderzoek 

naar lokale armoede. Zij 

kwam tot de vaststelling 

dat de Vlaamse of federale 

gemiddelden soms de diepte 

en omvang van de armoede 

verbergen: 

• 11 gemeenten hebben 

meer dan 20% kinderar-

moede, en er is zelfs een 

gemeente met meer dan 

38% kinderarmoede; 8 

gemeenten hebben meer 

dan 15% kinderarmoe-

de; de andere 13 ge-

meenten zitten boven de 

10%. De kinderarmoede 

is voor de meeste ge-

meenten pas sinds 2011 

boven de 10% gestegen. 

De economische crisis 

van 2008 wordt zo con-

creet in deze gemeenten; 

• Het aantal personen met 

een leefloon is vooral het 

laatste jaar gestegen; 

federale maatregelen 

betekenen voor gemeen-

ten extra zorgen. Voor 

verschillende gemeenten 

betekent dit een breuk 

met de voorbije jaren; 

• In 16 gemeenten blijven 

de werkloosheidscijfers 

nagenoeg gelijk of zijn 

ze licht dalend. In 13 

gemeenten volgen ze de 

Vlaamse dalende evolu-

tie. Enkel in 4 gemeen-

ten dalen ze merkbaar. 

We vinden zelfs 2 ge-

meenten (o.a. Zelzate) 

waar de werkloosheid 

stijgt; 

• De Onderwijskansar-

moede-index voor het 

secundair onderwijs 

stijgt in 19 gemeenten 

Armoedebarometer 
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Ook mensen met een 
laag inkomen kleden zich 

graag mooi, hebben 

graag mooie meubeltjes 
en leuke hebbedingetjes. 
In onze Sociale Winkel 

worden ze geholpen om 
te vinden wat ze nodig 

hebben. 
Om voor dat onthaal te 

zorgen hebben we enkele 
gemotiveerde onthaalme-

dewerkers nodig.  
Wie wil er op dinsdag en/
of woensdag van 10 tot 
12 uur mensen te woord 
staan en tussendoor wat 
meehelpen met prakti-

sche zaken?  

en blijft stabiel in 4. In 

10 gemeenten daalt ze; 

• In 1 op 4 gemeenten gaat 

het sociaal woonpatri-

monium er op achteruit: 

er zijn minder sociale 

woningen dan 10 jaar 

geleden. In 1 op 3 ge-

meenten zijn er amper 

sociale woningen bijge-

komen en 16 gemeenten 

hebben het sociaal objec-

tief nog niet bereikt!  

• De cijfers voor energiear-

moede zijn niet rooskleu-

rig. In 2 op 3 gemeenten 

stijgt of blijft de energie-

armoede gelijk. Enkel in 

9 gemeenten daalt het 

aantal huishoudens met 

een budgetmeter. 

 

Wat moeten wij vanuit We-

reld-Delen denken bij deze 

cijfers? 



 
Woon je in de gemeente Ranst? Je hebt een 

laag inkomen (leefloon, bijzondere tege-
moetkoming bij het ziekenfonds,  schuldbe-

middeling e.a.) ? Dan kom je in aanmer-
king. Met de Knoeselpas kan je allerlei kor-
tingen krijgen bij vakantie, cultuur, optre-
dens, pretparken, Opnieuw&Co, Sociaal 
Restaurant Lier, enz… Je mag zelfs een 

vriend of vriendin met gewoon inkomen 
meenemen op uitstap aan dezelfde prijs! 

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

reclame op de teevee.  

Uit onze documentaire film 

“Door de mazen” werden 

een aantal uittreksels over-

genomen die over de taal-

werking gaan. Samen zorg-

de dit voor een flitsend ge-

heel. De boodschap had zijn 

Johan Segers, coördinator 

van Taalwerking Wereld-

Delen, trok op 10 februari 

naar ATV.  

Hij kreeg er een interview 

over de snelle groei van de 

taalwerking en zo kregen 

wij allemaal een stevige 

doel niet gemist.  

Tegelijk met dit tv-

optreden werd ook een be-

richt via Facebook de we-

reld in gestuurd. Precieze 

gegevens over dat bericht 

hebben we niet, maar een 

ander bericht waarvan de 

voorpagina hier ook afge-

beeld staat kreeg in diezelf-

de periode zo’n 700 hits. 

Heel wat mensen bezochten 

onze website en een aantal 

kandiodaat-vrijwilligers 

meldden zich. Dat is leuk, 

want we hebben immers 

nog steeds een grote nood 

aan nieuwe en gemotiveerde 

taalcoaches. Men zegge het 

dus voort...  

Vraag jouw KNOESELPAS  2019! 

Heb je dit ook gezien? 
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EEN VOORDEEL 

AANBIEDEN? 

 

Ook jij en ik kun-

nen mee zoeken 

naar voordelen voor 

mensen met een 

laag inkomen. 

Organiseert een ver-

eniging een activi-

teit, die wat duur 

uitvalt? Misschien 

kan je een korting 

geven, of misschien 

kan het Voordelen-

bureau De Kers er 

wel een korting voor 

aanvragen! Melden 

dus die dingen! 

Heb je een winkel, 

een voedingszaak 

…, zou je een kor-

ting willen aanbie-

den aan houders 

van een Knoesel-

pas? Waarom zou je 

het niet doen? 

Vragen? Kom er 

eens over babbelen! 



Dank voor de steun 

Jouw steun loont! 

Iedereen die uit waardering voor 

het werk van Wereld-Delen een 

bijdrage wilt doen aan onze wer-

king zijn wij sowieso zeer dank-

baar.   

Het eenvoudigste is om een be-

drag over te schrijven naar het 

rekeningnummer van Wereld-

Delen, al dan niet via domicili-

ëring op de bank. 

 

Op het rekeningnummer  

BE81 7895 7791 6924 kan je 

elke bijdrage kwijt.  

Vermeld er gewoon 

“werkingsbijdrage” bij, dan we-

ten we jouw doel. Ofwel geef je 

een voorkeur op voor een bepaal-

de deelwerking (bv. “De Loods” 

of “Taalwerking”…) of zelfs voor 

een project dat via onze werking 

wordt gesteund (bv. “Centres 

Mpandilu”). Dan weten wij aan 

wie we dit bedrag moeten toewij-

zen. 

Een dankwoordje ligt klaar. 

Wil je belastingvoordeel? 

Dat kan niet via dit gewoon reke-

ningnummer, maar wel via twee 

specifieke projectrekeningen. Van-

af 40 euro krijg je belastingkorting 

via een attest dat je bij jouw belas-

tingaangifte voegt. 

 

Op rekeningnummer 

BE80 7765 9023 3377 van Caritas 

Hulpbetoon vzw, Liefdadigheids-

straat 39 te 1210 Brussel, kan je 

storten ten voordele van onze wer-

king “Het NET”, begeleiding en 

ondersteuning van kansarmen. Dit 

bedrag zal gebruikt worden voor 

individuele ondersteuning van per-

sonen die wij bij Wereld-Delen zelf 

begeleiden. Vergeet niet om 

“project 8376” in de rubriek  mede-

delingen te vermelden!  

 

Een ander project heet “Leven en 

overleven”, en is bedoeld om kan-

sen te bieden aan kansarmen tot 

ontwikkeling in vrije tijd, cul-

tuur, sport en ontspanning…   

Groepsactiviteiten binnen onze 

werking voor hen kosten een heel 

bedrag en ondersteuning is dan 

ook heel welkom.  

Hiervoor kan je storten op  

BE70 8939 4402 9125 van Wel-

zijnsschakels vzw, Huidevetters-

straat 165 te 1000 Brussel. Ver-

meld “project 17022”. 

 

Wij kunnen jouw geen dank-

woordje sturen voor steun op 

deze twee projectrekeningen, 

want we ontvangen wel de ge-

storte sommen maar geen adres-

sen van schenkers (een gevolg 

van de privacywetgeving).  

Sorry daarvoor. Het attest krijg 

je alleszins van Caritas of Wel-

zijnsschakels! 

Een persoonlijke bijdrage al dan niet met belastingvoordeel 

Als zelfstandige sponsoren? 

Als zelfstandige kan je ons ook 

steunen. Voor elke gift krijg je 

van ons een attest. Vermeld 

daarvoor bij jouw mededeling 

“attest” en we maken het voor 

jou klaar zodat je het bij jouw 

boekhouding kunt voegen.  Ge-

bruik hiervoor het gewone reke-

ningnummer voor giften aan We-

reld-Delen:  

BE81 7895 7791 6924 . 
Als zelfstandige krijg je jouw logo 

(zie hierboven) in onze nieuwsbrief. 

Stort je 100 euro per jaar, dan krijg 

je een 1/10de vermelding in ons 

drukwerk bij grote activiteiten zo-

als de jaarlijkse barbecue, de 

kerstbenefiet e.a..  200 euro le-

vert het dubbele op enz. Ofwel 

spreken we samen een compen-

satie af. Steun je liever op een 

andere manier, neem dan con-

tact op met ons secretariaat... 


