
VZW Recht en Welzijn 
Wereld-Delen 

 
Zetel 

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

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

 
Begeleidingswerk 

* Consultaties en huisbezoek 
* Vluchtelingenonthaal 
- Chris Nollet 
chrisnollet.wd@gmail.com 

 
Taalwerking 

0475 38 48 76 
- Johan Segers 
taal.wd@gmail.com 

 
Werking materiële hulp 

- Philippe Raes 
mathulp.wd@gmail.com 
 
* Sociale Winkel De Loods 
Van den Nestlaan 104b Broe-
chem,  
0491 07 87 51 free service: op 
afspraak,   
sociaal winkelen op dinsdag en 
woensdag 10-12 uur.  
sowideloods@gmail.com 
 
* Rap op stap De Kers 
Kapelstraat 19 Ranst 
0468 52 43 07 
op woensdag: 10-12uur 
wd.de.kers@gmail.com 
 
* WD Solidair 
Voedselhulp / Knoeselpas / Indi-
viduele hulp 

 
Zuidwerking 

 
* WD Internationaal 
- JohanVanhoutte 
0486 66 57 84 
wd.internat@gmail.com 
 
* Equator / Evenaar 
- Charlotte Cuyvers 
0493 08 97 21 
equator.wd@gmail.com 

 
Ontmoetingswerk 

wdontmoet@gmail.com 
* De Knoesels Ranst 
* De Nieuwe Wereld Lier 
Via De Kers 0468 52 43 07 

 

EQUATOR/EVENAAR 

Zomerbabbel 

Ook dit jaar gaat Wereld-Delen in op de vraag 
van stad Lier om Zomerbabbel in te richten.  
In de zomerse vakantiemaanden zijn alle an-
derstalige personen die hun Nederlands willen 
oefenen welkom op deze praattafel. Heel wat 
nieuwkomers hebben vorige jaren kennis ge-
maakt met onze vrijwilligers die voor deze con-
versatietafel zorgen in de cafetaria van de 
stadsdiensten aan het Paradeplein 2 te Lier. 
Zomerbabbel is een gezellig en aangenaam mo-
ment om tijdens de zomermaanden het Neder-
lands spreken te oefenen. Vaak zitten we ge-
woon in het zonnetje buiten. Nederlandstalige 
vrijwilligers en anderstaligen die willen oefenen 
schuiven samen aan tafel. In groepjes praten ze 
over actuele onderwerpen en over elkaars inte-

resses. 
Je kan komen meedoen bij de Zomer-
babbel tijdens de maanden juli en au-
gustus telkens op woensdagavond van 
19 tot 21.30 uur. Deelname is gratis. 
Kandidaat-vrijwilligers melden zich 
aan bij onze Taalwerking: 
taal.wd@gmail.com. 
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Nieuwsbrief 

Een nieuw project van Wereld-
Delen is op 14 april van start ge-
gaan en loopt tot eind maart 
2020. De naam werd door de Eu-
ropese verantwoordelijken een 
Engelse benaming die bij de lezer 
allicht direct een licht laat op-
gaan. Als het over de evenaar 
gaat, dan is er Noord en Zuid en 
gaat het over uitwisseling in het 
kader van ontwikkelingssamen-
werking. En dat klopt! Equator is 
een educatief project dat de be-
doeling heeft een online platform 
te creëren waar lagere school kin-
deren uit heel de wereld korte 
filmpjes over zichzelf kunnen pos-
ten. Door deze uitwisseling kun-
nen wij bijdragen tot een beter 
wereldburgerschap, niet enkel van 
kinderen, maar ook van volwasse-
nen.  Lees meer hierover… 

(Vervolg op pagina 5) en op bladzijde 6 



Naar jaarlijkse gewoonte 
bekommerde Wereld-Delen 
zich om de sensibilisering en 
acties ten voordele van 
Broederlijk Delen in Broe-
chem. Voor het eerst was er 
helemaal geen huis-aan-
huisomhaling en daarom 
was er nood aan iets 
nieuws.  
Op zeker ogenblik meldden 
twee meisjes zich aan bij 
Wereld-Delen met de vraag 
of zij zelf iets zouden kun-
nen doen ten voordele van 
arme mensen in het zuiden. 
We vroegen hen om dat 
goed voor te bereiden en 
suggereerden een activiteit 
waarmee ze de parkeer-
ruimte van ons secretariaat 
konden gebruiken.  
Gemotiveerd hierdoor sti-
muleerden wij de scholen in 
Broechem om bij hun leer-
lingen na te gaan of zij een 
bijkomende actie wilden 
voeren. En zo kwam er in 

de vrije basisschool een kof-
fiestop tot stand, naast het 
spaarbusje dat elk jaar 
werd bezorgd aan de kin-
deren. De spaarbusjes de-
den het minder goed dan 
voorgaande jaren maar in 
beide scholen samen waren 
ze toch goed voor zo’n 400 
euro spaarcentjes. De nieu-
we koffiestop had succes en 
bracht 555 euro op.  
En dan was er nog het jaar-
lijkse solidariteitsmaal... 
Twee jaar geleden was die 
maaltijd sterk teruggeval-
len. Vorig jaar was er weer 
een bescheiden groei en ex-
perimenteerden wij met een 
lekker verwenbordje als 
dessert. Dat was duidelijk 
een schot in de roos. Dus 
gingen we verder met ver-
nieuwen en zetten we spa-
ghetti én een vispannetje 
bij op het menu. Dat was de 
naam Culinair solidair zeker 
waard. En daar hebben 

velen positief op gerea-
geerd. De zaal liep snel vol 
en we waren verplicht om 
het aantal stoelen en tafels 
bijna te verdubbelen. Ge-
lukkig was er juist genoeg 
eten voorzien. En het resul-
taat liet zich voorspellen: 
bijna 1450 euro opbrengst 
konden wij noteren. 
Na aftrek van de kosten 
voor aankoop van educatief 
materiaal en spaarbusjes 
konden wij bijna 2300 euro 
aan Broederlijk delen over-
maken.  
Wij danken dan ook ieder-
een die op enige manier 
heeft meegewerkt aan het 
doen lukken van deze ac-
ties! 

Broederlijk Delen 

Vayamundo: bezoek n.a.v. vluchtelingendag 

Weet je niet wat 

TROOPER is? 

Zonder 1 euro meer 

uiiot te geven kan 

je Wereld-Delen 

steunen… 

Nog meer vragen 

nu? 

Lees meer hierover 

op blz 6. 
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Leuk: een groepje jonge 
mensen in Broechem or-
ganiseerde een koffiestop 
ten voordele van Broeder-
lijk Delen 

Vorig jaar ging Wereld-
Delen naar Vayamundo in 
Oostende. Elke jaar neemt 
De Kers naar aanleiding 
van de Internationale 
Vluchtelingendag een uit-
stap op in haar agenda. Bij 
gelegenheid van die uitstap 
worden de deelnemers geïn-
formeerd over een actuele 
aangelegenheid rond vluch-
telingen en migratie. 

Vorig jaar was de uitstap 
naar Oostende zulk groot 
succes dat dit ook voor dit 
jaar werd verwacht. Vooral 
omdat de nieuwe uitstap op 
22 juni ook naar een vakan-
tieoord van Vayamundo in 
Houffalize gaat. Dus werd 
onmiddellijk een autocar 
gereserveerd en konden de 
inschrijvingen starten.  

In minder dan één week zat 

de autocar vol en dienden 
wij op zoek te gaan naar 
extra vervoer. Voor late 
boekingen werd een wacht-
lijst geopend. Het  is im-
mers zo dat de betalingen 
echt moeten binnen zijn 
waarna de kandidaat-
deelnemers een bericht krij-
gen dat alles in orde is.  

Wat ook belangrijk is is dat 
er slechts één opstapplaats 
is dit jaar: in Lier op het 
Renaat Veremansplein. En-
kele uitzonderingen zullen 
mogelijk zijn voor personen 
die met een auto zullen mee-
rijden.  

We wensen allen een deugd-
doende uitstap! 



 
Misschien heb jij een zaak waar veel men-

sen passeren? Misschien woon jij naast een 
winkel, café, frituur, speciaalzaak of andere 
zaak waar een spaarbus voor rosse centjes 

een goed zichtbare plaats kan krijgen? 
 

Wij hebben plastic flessen klaar staan. 
Jij gaat regelmatig een kijkje nemen in de 

zaak en vervangt volle flesjes door lege. De 
volle flesjes komen wij ophalen bij u of be-

zorg jij aan ons secretariaat. 
 

De opbrengst van deze inzameling gaat 
steeds naar Fracarita Belgium. De huidige 
actie gaat naar een project met blinden in 

Rwanda. Geef je een seintje? 
 

0486 66 57 84 
(Johan) 

zetten, wat haar aan eigen inkomsten 
moet helpen.  

We werken nog aan een scenario om de 
2 jongens vanaf september weer naar 
school te krijgen. 

Heel hartelijk dank aan Pierre, Patri-
cia, Marc, Ferdinande, Wereld-Delen, 
Philippe, Marc, Paul, Chris, Ludwig, 
Frieda, Jen, Chris, Jean-Claude en me-
zelf -) Allemaal droegen ze bij tot deze 
humanitaire operatie met een hart 
voor Maman Joséphine en haar huis-
houden!!! 

(Denis Bouwen, Congoforum) 

 

Het leven van Maman Joséphine veran-
dert... 
La vie de Maman Joséphine est en train 
de changer... 

Het huisje van Maman Joséphine in 
Goma (Noord-Kivu, DR Congo) heeft een 
nieuw dak gekregen! Hierdoor kunnen zij, 
haar hoogbejaarde moeder en de 2 klein-
zoons César en Akilimali eindelijk droog 
slapen in hun huisje.  

Dit was mogelijk dankzij de giften van 
een aantal mensen.  

Een behoorlijk deel van het ingezamelde 
geld zal nu worden ingezet om Maman 
Joséphine een klein handeltje te laten op-

Plaats een rosse centjesspaarbus voor Rwanda…! 

Maman Joséphine 
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Wereld-Delen is opnieuw 
een goed doel voor de 

warmste week. 
Kies ons uit om een war-
me activiteit te organise-

ren! 
Heb je daarvoor materi-
aal nodig? Wij kunnen je 

misschien helpen! 

César en Akilimali  mo-
gen binnenkort naar 

school en de mama zal 
voldoende verdienen. 

Paulin, een lokale journa-
list zorgt ervoor dat het 

gezin op deze manier een 
echte toekomst krijgt. 



Sociale Winkel De Loods bestaat 18 jaar en dat is al een hele tijd. Pas werd op 
Antwerpen Linkeroever een nieuw soortgelijk tweedehandswinkelproject op-
gestart onder de naam Laudato Si, verwijzend naar de gelijknamige encycliek 
van paus Franciscus in 2015. Daarin wordt gesteld dat de armen in de wereld 
de prijs van milieu en klimaatverandering betalen. Hij ijverde erin voor so-
berheid en hergebruik, niet enkel omdat kansarmen het nodig hebben, maar 
vooral uit liefde voor de mensheid, het leven en de natuur. 
 
Laudato Si heeft goede kansen op een langdurig bestaan, want het initiatief 
wordt gesteund vanuit diverse hoeken. Dat is broodnodig voor dergelijke ini-
tiatieven, die als bubbels uit de aarde opwellen en vaak weer ineenzakken als 
tevoren. Waarom?  
Ze ontstaan allicht vanuit goede bedoelingen: mensen helpen of vanuit de 
overtuiging dat hergebruik zeer zinvol is. Maar goede bedoelingen alleen 
helpen niet. Dat leren wij uit enkel voorbeelden die elders in onze provincie 
ontstonden. We denken aan een project dat in een grote oude kledijwinkel 
werd gelanceerd. Veel volk kwam er naartoe, maar het werd al snel te zwaar 
voor de initiatiefnemers. In minder dan een jaar werd het project stopgezet. 
Of dat andere project in de rand van de stad Antwerpen, dat ook online ging 
“verkopen” (Ja, “verkopen”, ook al werd gezegd dat het voor iedereen gratis 
was). Er waren meer van die ongerijmdheden en al leek het initiatief een hoge 
vaart te nemen, spoedig kwam er onmin tussen de initiatiefnemers en… 
splitste het initiatief in twee werkingen in elkaars buurt. Kort nadien ontstond 
er ook een bijkomend initiatief waarbij vlees en groenten bij zelfstandigen 
werden verkregen en onder andere via facebook ter beschikking gesteld. We 
vernamen dat het eerste initiatief het financieel moeilijk had en daarom ver-
koop deed. Het tweede moest de huur van een gewezen werkhuis betalen 
maar zag daarin geen probleem. Geen van deze drie initiatieven is op dit mo-
ment nog actief op Facebook. We merken er ook elders niets meer van. Ge-
stopt? Financieel niet haalbaar? Vaak doen pop-up-initiatieven het beter. 
Slechts hier en daar houden sociale winkels van deze aard het vol. 
 
Sociale Winkel De Loods is stevig ingebed in Wereld-Delen en kan genieten 
van die sterkte. Door de subsidies en de giften die Wereld-Delen ontvangt 
kunnen we de werking garanderen. Want het kan niet de bedoeling zijn dat 
de vrijwilligers die er werken zich ook om alle financiële aspecten bekomme-
ren. De lasten doorrekenen aan de klanten is in geen geval aan de orde. De 
meeste vrijwilligers vragen geen enkele kostenvergoeding en daar zijn we 
dankbaar voor. Ze zetten zich voor 200% in voor hun job. Bovendien organi-
seren ze enkele noodzakelijke opbrengstactiviteiten per jaar en zijn zij tege-
lijk ook actief bij andere grote activiteiten van de vereniging. Fantastisch. 
Trouwens, jonge collega’s zijn er zeer welkom in onze sociale winkel!  

SOCIALE WINKELS  
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Goede be-
doelingen 
alleen zijn 

onvoldoen-
de bij socia-
le projecten 
als een soci-

In verschillende ge-
meenten met een Wel-
zijnsschakel zijn er ook 

sociale winkels.  
In de meeste gevallen 
gaat het om tweede-

hands kledij, en mate-
riaal voor baby’s en 

jonge kinderen. Meubi-
lair komt slechts op 

enkele plaatsen voor en 
voor vervoer van goe-

deren lijkt het erop dat 
dit enkel in onze socia-
le sinkel De Loods te 
vinden is. Gratis goe-

deren geven is eigenlijk 
gebrek aan waardering 

voor de moeite die 
kansarmen moeten 

doen, behalve indien 
zij echt geen middelen 
hebben om hun basis-
goederen aan te schaf-

fen. Tegenwoordig 
worden ook steeds 

meer  ruilactiviteiten 
voorzien. Kansarmen 
kunnen ook ruilen en 
als ze dan toch extra 
steun nodig hebben 

dan valt het alleszins 
niet op. 
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Zoals de vliegers 
rond deze aardbol 

vliegen zo wil Equator 
uitwisseling mogelijk 

maken tussen 
leerlingen van de 

lagere school. 
Het wordt een 

serieuze uitdaging. 
Eind maart 2020 

willen we een vlot 
lopend pla orm voor 

de toekomst ter 
beschikking stellen. 

EQUATOR-project 
"EQUATOR / EVENAAR", 
coöperatief leerplatform voor Noord-Zuid-educatie 
 
EQUATOR / EVENAAR is een nieuw project dat wordt ondersteund door Euro-
pa. Myequator.net is een internationaal leerplatform waarmee scholen en an-
dere organisaties uit Noord en Zuid samen kunnen groeien naar actief we-
reldburgerschap.   
 
Wereld-Delen, Chico Latino, Redhorse.tv, VVOB en anderen vormen de stuur-
groep. Met dit project willen ze een bijdrage leveren tot SDG 4 
(kwaliteitsonderwijs) en brengen daartoe verhalen van en over kinderen en 
hun leefsituatie wereldwijd in beeld op een online platform. Daarin komen 
vele andere SDG’s (= duurzame ontwikkelingsdoelen) aan bod.  
 
Elke deelnemende klas in Noord en Zuid krijgt de mogelijkheid om filmpjes 
van zichzelf te posten en de filmpjes van andere klassen te bekijken. Ze kun-
nen onder toezicht van een begeleider met elkaar communiceren en op el-
kaars posts reageren. Met dit uniek communicatieproject en het ontstaan van 
scholenbanden kunnen we kinderen en volwassenen een brede kijk op de 
wereld geven. Ook buiten scholen is dit platform beschikbaar, bijvoorbeeld 
voor verenigingen die ngo’s in het Zuiden steunen.  
 
Om dit te kunnen realiseren bereiden wij ambassadeurs voor om in scholen 
in het Zuiden anderen te helpen om films te maken en te posten. Alle moge-
lijke Zuidreizigers, medewerkerkers van projecten in het Zuiden, Vlamingen 
die in het buitenland wonen, studenten op stage in het Zuiden, journalisten 
en anderen kunnen zulke ambassadeurs worden. Zij krijgen van ons de toe-
rusting om ter plaatse aan lokale mensen de nodige instructies door te geven 
om tot sprankelende resultaten te komen.   
 
Voor gebruik van de filmpjes in de klassen wordt een educatief luik voorzien. 
Er wordt zoveel mogelijk vertaling voorzien. Klassen kunnen zich ook uitge-
daagd voelen om een andere taal te gebruiken. 
 
Wil je video's maken, helpen verzenden, vertalen, aanpassen ...? 
Wil je meedoen met je organisatie of school in Noord of Zuid? 
Ben je actief als ngo-medewerker in het zuiden? 
Wil je samenwerken als Zuidreiziger, stagiair uit het Zuiden, NGO, journa-
list ...? 
Wil je samenwerken als vrijwilliger in Vlaanderen? Waar ben je goed in? 
Ken je andere mensen die hierin geïnteresseerd zijn? Informeer hen ... 
 
Voor alle informatie: 
 

Project Equator / Evenaar 
(Charlotte Cuyvers) 
Kapelstraat 19 
B 2520 Broechem 
E-mail: equator.wd@gmail.com 
GSM: 0493 08 97 21 
BE38 8335 3522 7472 
www.myequator.net 



Doe je aan  
online shopping? 

Wil je Wereld-Delen ook 
een beetje extra financi-

eel ondersteunen? 
Dat gaat samen. 

Zonder één euro meer uit 
te geven. 

 
Wereld-Delen heeft zich 
geregistreerd bij Trooper. 
Ga met jouw pc of 
smartphone, waarmee je 
online op bezoek gaat bij 
winkels eerst eens kijken bij 
www.trooper.be 

en zoek er onze pagina. 
 
Daar vind je allerlei links 
naar online winkels zoals 
Coolblue, Collect&Go, De-
cathlon, Bol.com, boo-
king.com en zo verder zo-
wat alle gekende online 
winkels. Plaats de Trooper-
knop op jouw internetbrow-
ser en vanaf dan gebeurt 
alles vanzelf. 
Per aankoop die je via één 
van die vermelde webshops 
doet, geef je aan Wereld-
Delen gemiddeld 5% van 

TROOPER  MEE, STEUN WERELD-DELEN 
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jouw aankoopbedrag, zon-
der dat je er iets speciaals 
voor moet doen. 
 
Ga je online op één van die 
winkels op de website kijken 
dan verschijnt er een mel-
ding bovenaan dat je door 
jouw aankoop via Trooper 
een bedrag voor onze wer-
king laat afhouden bij de 
verkoper. 
 
Je betaalt niets extra en 
steun ons dus gratis. Doe 
het voor ons. Dankjewel! 

Zet je in bij Wereld-Delen 
Wil je aan de slag in ons magazijn? Als onthaalmedewerker? Als sorteerder? Als chauffeur? 
Als verhuizer? 

Wil je vanaf september in onze Taalwerking aan de slag als taalondersteuner, eregns in een 
van de scholen in de provincie Antwerpen, waar wij actief zijn? 



 
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-

ngen krijgen bij vakan e, 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. 

Gebruik jouw KNOESELPAS  2019! 
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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 voor een 

project dat via onze werking 
wordt gesteund (bv. “Centres 

Mpandilu” of “Equator” ). Dan 
weten wij aan wie we dit bedrag 

moeten toewijzen. 

Een dankwoordje ligt klaar. 

Wil je belastingvoordeel? 
 
Dat kan niet via dit gewone reke-
ningnummer, maar wel via drie 
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, cultuur, 

sport en ontspanning…   Groeps-
activiteiten binnen onze werking 
kosten vragen een groot bedrag 
en ondersteuning is dan ook heel 
welkom. Hiervoor kan je storten 

op BE70 8939 4402 9125 van 
Welzijnsschakels vzw, Huidevet-

tersstraat 165 te 1000 Brussel. 
Vermeld “project 17022”. 

 
Tenslotte kan je bijdragen tot de 

Centres Mpandilu door een be-
drag storten op rekeningnummer 
BE10 2100 4715 6604 van Caritas 
International met de vermelding 
“P1286/Mpandilucentra/DRC”. 

Deze hulp is zéér welkom! 
 
Wij kunnen jou geen dank-
woordje sturen voor steun op 
deze drie 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  
Wereld-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 
zoals 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... 


