
VZW Recht en Welzijn 
Wereld-Delen 

 
Zetel 
Nierlenderstraat 16 2520 Broechem         
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 / WD 
Solidair 
Consultaties en individuele hulp 
- Chris Nollet 
chrisnollet.wd@gmail.com 

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

 
Werking materiële hulp 
 
* Sociale Winkel De Loods 
- Philippe Raes 
mathulp.wd@gmail.com 
Van den Nestlaan 104b Broechem,  
0491 07 87 51 free service: op af-
spraak (kan via de website),   
sociaal winkelen op dinsdag en woens-
dag 10-12 uur.  
sowideloods@gmail.com 

 
* Rap op stap De Kers 
Goedkope vakantie en vrije tijd, voed-
selhulp, knoeselpas 
Kapelstraat 19 Ranst 
0468 52 43 07 
op woensdag: 10-12uur 
- Nathalie Frans 
wd.de.kers@gmail.com 

 
Zuidwerking 
 
* WD Internationaal 
- JohanVanhoutte 
0486 66 57 84 
wd.internat@gmail.com 

 
* Equator / Evenaar 
0493 08 97 21 
hello@myequator.net 

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

 

BBQ was weer leuk ! 
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Nieuwsbrief 

Ken jij Wereld-Delen? Echt? 
Weet jij dat er 5 grote werkdomeinen zijn? Met overal enkel en alleen vrij-
willigers, die zich voor 100% inzetten. Dat verdient waardering, bemoedi-
ging en respect! In elke deelwerking wordt gezorgd voor samenwerking in 
een goede sfeer. 
Weet jij dat de Taalwerking met meer dan 100 vrijwilligers tijdens het 
schooljaar een 600-tal kinderen begeleidt? 
Weet jij hoeveel gezinnen er door de vrijwilligers van De Loods worden 
voorzien worden van een volledige woonuitrusting (van bestek tot slaapka-
mer)? Je kunt er verrast van staan! 
Weet jij hoe vrijwilligers mensen proberen bij te staan bij hulpvragen allerlei, 
van hulp bij formulieren tot gezinsbegeleiding in ruime zin? 
Weet jij hoeveel activiteiten er doorgaan in onze ontmoetingsgroepen? En 
dat De Kers mensen helpt bij het zoeken van zinvolle vrijetijdsactiviteiten en 
goedkope vakantie? En dat onze Knoeselpas voordelen biedt voor mensen 
met een laag inkomen? 
Weet je dat onze internationale werking nu ook een internationaal educatief 
videoproject uitrolt met Europese steun, om scholen in Zuid en Noord met 
elkaar te verbinden? 
En er is nog veel meer! Alles gebeurt door vrijwilligers. En precies daar kun-
nen wij nog vooruitgang boeken: met nog meer en gemotiveerde vrijwil-
ligers die in elk van die deelwerkingen de groep komen versterken en voor 
vernieuwing blijven zorgen: bij de tijd blijven! Men zegge het voort! 

Op 24 augustus had Wereld-Delen 260 tevreden eters te gast op haar barbecue in Broechem. 

Vorig jaar hadden wij vernieuwingen ingezet bij de groenten en sausjes. Dat werd toen goed 

bevonden. Dus werd dit met veel variatie en creativiteit verdergezet onder leiding van onze 

gemotiveerde kok. Hij nam een sterke keukenploeg onder de arm en zorgde ook voor een gro-

tere keuze in de gerechten. Dat werd opnieuw door velen gewaardeerd. Tegelijk werd gezorgd 

voor een heel vlot onthaal, vlotte kassa en snelle toog. Iets zegt ons dat het aantal deelne-

mers volgend jaar nog zal toenemen. Proficiat aan heel de ploeg en bedankt, deelnemers! 
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Ontmoeten zonder meer 

Zoals de vliegers rond deze aardbol vliegen zo wil Equator 
uitwisseling mogelijk maken tussen leerlingen van de lagere 

school. Het blijft een serieuze uitdaging. Eind maart 2020 
willen we een vlot lopend platform voor de toekomst ter 

beschikking stellen. Wil je weten hoever we al staan? Neem een kijkje op de website: 
 

www.myequator.net 

Voor de 4de maal organiseerde Lions Club 
Lier Twee Neten het grote ‘Lions Scholenpro-
ject’. Leerlingen van het 5de secundair uit het 
Atheneum Lier campus Artur Vanderpoorten 
en het Sint-Ursula Lyceum konden een sociaal 
project voorstellen. Deze keer viel een voorstel-

ling over De Loods in de prijzen. Proficiat voor 
deze fiere dames!  

Wereld-Delen / VZW 
Recht en Welzijn is 
opnieuw een goed 

doel voor de        

warmste week. 
Kies ons uit om een 
warme activiteit te 

organiseren! 
Heb je daarvoor ma-

teriaal nodig? Wij 

kunnen je misschien 
helpen! 

Van juni tot het einde van de grote vakantie  

werden zeer veel uitstappen georganiseerd voor 

de ontmoetingsgroepen van Wereld-Delen. En 

De Kers zorgde ook voor vakanties tot in Span-

je. Mensen met een laag inkomen konden hun 

hartje ophalen. En het moest niet altijd ver zijn 

om leuk te zijn. Getuige is de foto hiernaast, ge-

nomen in Lier, waar zo’n 66 personen zich voor 

hadden ingeschreven. 

MEER DAN 50 VACATURES VOOR VRIJWILLIGERS 

We zijn al met een jaargemiddelde van 

190 vrijwilligers bij Wereld-Delen, en 

dan NOG 50 vacatures voor vrijwilligers 

erbij? Lijkt ongelooflijk, maar het is 

waar! Vooreerst is er de jaarlijkse wisse-

ling in de taalwerking. Daar zijn enerzijds 

nieuwe projecten en anderzijds is er het 

gewone verloop na de grote vakantie. Er 

zijn al een aantal nieuwe medewerkers, 

maar in totaal zullen er 30 nieuwe taal-

coaches aan de slag gaan. 

Dan zijn er in ons magazijn ook heel wat 

plaatsen vrij. We zoeken jonge en onder-

nemende vrijwilligers zoals sorteerders, 

magazijnmedewerkers, verhuizers én be-

stuurders van onze bestelwagen. Een rij-

bewijs B plus ervaring volstaan als je 

dicht bij Ranst woont. 
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WELKOM OP ONS WERELDMAAL 

Wereld-Delen organiseert op 15 
november  een heus wereld-
maal. Iedereen is er welkom! 
 
Wat kan je verwachten? Een 
gevarieerd buffet met lekkere 
gerechten van overal in deze 
wereld. Dus echt iets voor lek-
kerbekken.  
Voor 25 euro per persoon kan 

je komen mee-eten. Drankjes niet meegeteld. 
De hele opbrengst gaat naar de Centres 
Mpandilu, schooltjes met auditief en mentaal 
beperkte kinderen in Congo. Wij nemen de 
hulp aan deze schooltjes sterk ter harte. 
 
Let dus op in de komende maanden. Er komt 
meer nieuws (volg ook de website), want 
vooraf inschrijven is verplicht! 

Ook jij en ik kunnen 

mee zoeken naar 

voordelen voor men-

sen met een laag 

inkomen. 

Organiseert een ver-

eniging een activi-

teit, die wat duur 

uitvalt? Misschien 

kan die korting ge-

ven die via het Voor-

delenbureau De Kers 

kan aangeboden 

worden. Melden ons 

die dingen! 

Heb je een winkel, 

een voedingszaak 

…, zou je een kor-

ting willen aanbie-

den aan houders van 

een Knoeselpas? Doe 

het! 

Vragen? Wat kan, 

wat mag? Kom er 

eens over babbelen! 

EEN VOOR-

DEEL AAN-

BIEDEN voor 

mensen met een 

KNOESELPAS 

Onze ontmoetingsgroepen hebben absoluut 

nood aan meerdere groepsbegeleiders, zowel 

voor de groep De Nieuwe Wereld, onze di-

verse groep in Lier, als voor De Knoesels, 

onze ontmoetingsgroep in Ranst. Liefst wo-

nen deze begeleiders in de gemeente zelf. 

Het groepswerk zal een echte beloning zijn. 

Voor het secretariaat te Broechem zoeken 

we een huisbewaarder (M/V), een zelfstandig 

vrijwilliger, die het in het “Klooster” voor 

alle gebruikers gemakkelijk kan maken.  

Het secretariaat is ook de plaats waar we 

een klusjesman (M/V) een vaste stek willen 

geven om allerlei dagelijkse klussen uit te 

voeren. 

Daarnaast is er nog plaats voor kandidaat-

vrijwilligers met interesse voor Noord-

Zuidwerking, o.a. als medewerker in het 

project Equator. 

Er is op heel wat plaatsen ook plaats voor 

personen met een of andere coördinatietaak. 

Voor de groeiende taalwerking is er een con-

tactpersoon nodig in onze Noordregio voor 

kinderen. En we hebben dringend ook een 

coördinator voor onze taalwerking bij vol-
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+ 50 VACATURES  wassenen nodig. Die opdracht situeert 

zich vooral rond Lier en Ranst. Te Lier 

zoeken we verder ook heel dringend een 

taalcoach voor een groepje vrouwen. 

Onze internationale werking heeft 

eveneens behoefte aan een Noord-Zuid-

coördinator die kan zorgen voor allerlei 

nuttige contacten. 

Van groot belang is de vacature vrij-

willigersbeleid: hier zoeken we een cen-

trale medewerker: deze zal zich bezig 

houden met vrijwilligerswerving en 

met aandacht voor het wel en wee van 

alle vrijwilligers in heel onze werking. 

In november verandert er wat bij We-

reld-Delen: vrijwilligersbeleid krijgt 

dan extra aandacht. 

Tenslotte wilt onze algemeen coördina-

tor zijn taak doorgeven aan een bekwa-

me opvolger. Dus komt ook hiervoor 

een vacature.  

Deze vacature en de andere worden 

gedurig aangekondigd via diverse we-

gen. Let er op en geef info door aan 

andere mensen die je kent en die moge-

lijk interesse hebben voor een van deze 

vacatures. Kandidaturen zijn welkom 

op: wereld-delen @telenet.be. 



Dank voor de steun 

Wil je het werk van Wereld-Delen 

financieel steunen? 

Het eenvoudigste is een bedrag 

overschrijven naar het rekening-

nummer van Wereld-Delen, al dan 

niet via domiciliëring. 

 

Op het rekeningnummer  

BE81 7895 7791 6924 kan je elke 

bijdrage kwijt. Vermeld er gewoon 

“werkingsbijdrage” bij, dan weten 

we jouw doel. Ofwel geef je een 

voorkeur op: bv. “De Loods” of 

“Taalwerking”… of voor een pro-

ject dat via onze werking wordt 

gesteund, bv. “Centres Mpandilu” 

of “Equator”.  

Een dankwoordje ligt klaar. 

 

NIEUW 

 

 

Op onze websites (wereld-

delen.be en myequator.net) kan 

je een bedrag naar eigen smaak 

storten voor heel de werking of  

voor het Equatorproject. 

Wil je belastingvoordeel? 

 
Dat kan niet via het gewone reke-

ningnummer, maar wel via drie 

projectrekeningen. Vanaf 40 euro 

krijg je belastingkorting via een 

attest dat je bij jouw belastingaan-

gifte 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 wel-

kom. Hiervoor kan je storten op 

BE70 8939 4402 9125 van Wel-

zijnsschakels vzw, Huidevetters-

straat 165 te 1000 Brussel. Ver-

meld “project 17022”. 

 

 

Tenslotte kan je bijdragen tot de 

Centres Mpandilu door een bedrag 

storten op rekeningnummer BE10 

2100 4715 6604 van Caritas Inter-

national met de vermelding 

“P1286/Mpandilucentra/DRC”. 

Deze hulp is zéér welkom! 

 

 

Wij kunnen jou geen dankwoordje 

sturen voor steun op deze drie pro-

jectrekeningen, want we ontvan-

gen wel de gestorte sommen maar 

geen adressen van schenkers (een 

gevolg van de privacywetgeving).  

Sorry daarvoor. Het attest krijg je 

alleszins van Caritas of Welzijns-

schakels! 

Weet je wat 

TROOPER is? 

Zonder 1 euro meer 

uit te geven kan je 

Wereld-Delen 

steunen… 

 

Doe je aan  

online shopping? 

Wil je Wereld-Delen ook 

een beetje extra financieel 

ondersteunen? 

Dat gaat zonder één euro 

meer uit te geven. 

 

Wereld-Delen heeft zich ge-

registreerd bij Trooper. 

Ga met jouw pc of 

smartphone je online op be-

zoek bij winkels, maar pas-

seer vooraf één keer bij 

www.trooper.be en zoek er 

onze pagina. 

Daar vind je allerlei links 

naar online winkels zoals 

Coolblue, Collect&Go, Deca-

thlon, Bol.com, booking.com 

en zo verder zowat alle ge-

kende online winkels. Plaats 

de Trooper-knop op jouw 

internetbrowser 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 

jouw aankoopbedrag, zonder 

dat je er iets speciaals voor 

moet doen. 

 

Ga je online op één van die 

winkels op de website kijken 

dan verschijnt er een melding 

bovenaan dat je door jouw 

aankoop via Trooper een be-

drag voor onze werking kunt 

afhouden bij de verkoper. 

 

Je betaalt niets extra en je 

steunt ons dus gratis. Doe het 

voor ons. Dankjewel! 


