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Nieuwsbrief 

Wereld-Delen is een auto-

nome vrijwilligersvereni-

ging, die altijd inspraak via 

interne wegen van onderuit 

laat plaatsvinden. 

Onze werking evolueerde 

van een kleine groep die 

gemakkelijk aanspreekbaar 

was, naar groter wordende 

werkingen met vertegen-

woordigingen. Daarvoor 

dienden wij allen goed te 

leren communiceren om  

individuele reacties en voor-

stellen naar voren te bren-

gen. Dat werd moeilijker. 

De algemene vergadering 

van Wereld-Delen, samen 

met coördinatoren, heeft 

gezocht naar nieuwe wegen 

om de interne communica-

tie en samenwerking vlot te 

laten verlopen. Er werden 

nieuwe overlegstructuren 

uitgewerkt die in de komen-

de maanden actief zullen 

worden. 

Ook los daarvan moet elke 

vrijwilliger zijn eigen voor-

stellen kunnen uiten, eigen vragen kunnen stellen, zelfs zonder de inspraakorganen te moe-

ten volgen. 

Wie een vraag wilt stellen aan de (nieuwe) algemene coördinatie of aan het bestuur, die 

kan dat gewoon via mail, of door een afspraak te maken voor gesprek. 

Heb je een vraag, een voorstel en bedenking over wat onze werking anders en beter kan 

maken, wil je zelf iets aanpakken dat nog niet bestaat, of merk je noden op waarrond je 

eens van gedachte wilt wisselen, dan kan je dat doen, ook als je geen vrijwilliger bent, 

maar een extern geïnteresseerde. 

Zend jouw vraag naar info@wereld-delen.be voor de coördinator of naar bestuur@wereld-

delen.be voor een afspraak met iemand van het bestuur. Welkom! 

Laag inkomen of –12 jaar: 5 euro                       6 euro 
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TIJD VOOR EEN NIEUWE ALGEMEEN COÖRDINATOR 

We hadden hem of haar graag voorgesteld in 

deze nieuwsbrief, maar het mocht niet zijn. 

Drie kandidaten dienden zich aan en we 

meenden iemand nieuw te hebben. Maar deze 

persoon, die graag bij ons aan de slag wilde 

gaan, kon niet de verhoopte beroepsregelingen 

treffen om dit mogelijk te maken. Vandaar 

dat deze job weer vacant is. We zoeken ie-

mand die in de streek rond Ranst woont. 
 

VACATURE 

 

Algemeen 

 

Wereld-Delen is een vrijwilligersorganisatie die 

kansarmen een gezicht en het woord wil geven. 

Iedere medewerker roept zij op om de eigen 

inspiratie en inzichten te spiegelen aan dit ge-

meenschappelijk doel en om wegen te vinden 

om dit te realiseren. Samen willen we de tijds-

geest lezen, hedendaagse kansen bieden aan 

kansarmen. Als leidende figuur en eindverant-

woordelijke voor de dagelijkse werking zal 

de algemeen coördinator zich achter deze actie 

scharen en het voortouw nemen. Hij/

zij tracht de verenigingsdoelen waar te maken 

samen met deelcoördinatoren en alle andere 

medewerkers.   

 

Inhoud van de functie   

 

Jij bent vrijwilliger tussen de vrijwilligers 

van Wereld-Delen. 

Als algemeen coördinator vorm jij je een beeld 

van de hele werking, de grote en kleine initia-

tieven. Jij neemt de rol van verbindingsper-

soon op met het bestuur en tussen de deelwer-

kingen. Als coach richt jij de aandacht van 

medewerkers op het vooruitstrevende doel van 

de vereniging en help je hen samen te werken. 

Daartoe sta jij ten dienste 

van hen, ondersteunend, deels doorgeefluik, deels sturend in functie 

van concrete streefdoelen.   

 

Taken   

 

• Aanspreekpersoon en coach voor jouw medewerkers.   

• De ondersteunende werkgroepen en de diensten van het secretari-

aat opvolgen.    

• Het coördinerend platform voorzitten.  

• Aandacht hebben voor een goede toerusting van de werking.  

• Verantwoordelijkheden van onderuit laten groeien.  

• Waar mogelijkheden ontbreken op zoek gaan naar externe wegen.   

• Spreekbuis zijn van de werking en persoonlijk getuigen van de in-

spiratie die deze werking draagt.   

• In overleg gaan met sociale diensten en organisaties om Wereld-

Delen te vertegenwoordigen en de vereniging in deze samenleving 

te positioneren.   

 

Capaciteiten   

 

• Jij bent een sociaal geschoold persoon. Een opleiding als maat-

schappelijk werker, sociaal-agoog of langdurige ervaring in sociale 

organisaties genieten de voorkeur. Jij hebt ervaring met thematie-

ken rond armoede, vluchtelingen, personen met psychische noden. 

Jij hebt kennis van sociale wetgeving en van de sociale kaart waar-

in onze werking zich situeert.   

• Jij kunt het evenwicht bewaren tussen aanspreekbaarheid en ge-

zonde afstand in beslissingen.  

• Als teamverantwoordelijke kan jij beslissingen nemen, uitvoeren en 

verdedigen.   

• Als teamleider bezit jij de nodige coachende vaardigheden en een 

goede dosis mensenkennis.   

 

Praktisch   

 

Kandidatuur met CV verzenden naar het  mailadres “bestuur@wereld-

delen.be”. Graag zo snel mogelijk. Geef daarbij ook een korte toelich-

ting over wat je tot die kandidatuur heeft aangezet. Weerhouden kandi-

daten mogen een uitnodiging tot gesprek verwachten. 

 

Momenteel heeft Wereld-Delen geen algemeen coördinator meer, maar 

worden de meest dringende regelingen getroffen door het bestuur, samen met het secretariaat. Dat secretariaat is weer op 

sterkte gekomen en onze nieuwe medewerkers nemen geleidelijk alle administratieve taken onder handen.  

Deelwerkingen voeren zoals vroeger hun taken uit, en naar gewoonte. Het leidt geen twijfel dat de werking op die manier 

een tijdlang verder kan. De algemene vergadering, uitgebreid met coördinatoren, heeft tot nieuwe overlegorganen beslist. 

Geleidelijk worden deze opgestart. Hopelijk neemt een nieuwe algemeen coördinator spoedig de leiding.   

En ondertussen? 
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In het kader van ons project Equator gaan 

vrijwilligers op pad om aan leerlingen van 

4de, 5de en 6de leerjaar lagere school in-

formatie te geven over de duurzame ont-

wikkelingsdoelen, zoals die door de 

Verenigde Naties zijn vastgelegd. 

Dit kan worden gekaderd binnen wereld-

burgerschap en andere educatieve 

einddoelen die de scholen willen bereiken.  

Aan de hand van een spel leren de 

kinderen wat deze ontwikkelingsdoelen 

zijn. En ze worden uitgenodigd om dit te 

vertalen naar hun alledaagse ervaringen.  

 

Na het bezoek van onze educatieve me-

dewerkers kan de leerkracht zelf aan de 

slag met de leerlingen. Ons voorstel is dat 

ze zelf één of twee ontwikkelingsdoelen 

uitkiezen en daar verder over nadenken. 

In december rondt 

Wereld-Delen een 

project af, gesteund 

door Cera, bestemd 

voor educatief werk-

materiaal om onze 

(beginnende) vrij-

willigers te onder-

steunen. We zijn 

hier dankbaar voor. 

Vooraleer deze 

nieuwsbrief ver-

schijnt zal de kerst-

markt van dit jaar 

mogelijk al voorbij 

zijn. Hopelijk 

kwam jij ook 

langs... 

DUURZAME ONTWIKKELINGSDOELEN  
Onze vrijwilligers komen het graag uitleggen op school 

Een paar weken later 

kunnen de 

leerkrachten met hulp 

van onze medewerkers 

zelf filmpjes maken samen met de leer-

lingen. Het is de bedoeling dat de leer-

lingen zelf vertellen wat zij persoonlijk 

over deze ontwikkelingsdoelen denken. 

Onze ervaring is dat klimaat en vooral 

water, gezondheid, gelijke rechten en 

vrede gegeerde thema’s zijn bij leer-

lingen.  

 

Als de leerkrachten het filmen (gewoon 

met een gsm) niet zien zitten, dan kan 

een van onze medewerkers hiervoor op 

bezoek komen. De filmpjes zal men 

later terug kunnen vinden op het 

Equator-platform. 

ACTUELE TAALWERKING 

Gisteren zei een groep “warme mensen” uit Turnhout: “de taalwerking van Wereld-Delen is 

een écht warm initiatief. De manier waarop ze werkt versterkt de samenhorigheid in onze sa-

menleving en brengt écht iets bij tot het geluk van mensen.”  Kom hier als taalcoach aan mee-

doen! Stel je kandidaat! 

De actuele taalregio van Wereld-Delen 



De contacten van Equator breiden zich uit. Momenteel zijn er afspraken 

met scholen en groepen in DR Congo, Peru, Mexico, Oeganda, Palestina, 

India, Senegal, Rwanda, Tanzania, Brazilië en Zambia. We hopen op nog 

meer contacten uiteraard. In het Noorden worden volop filmpjes gemaakt rond de 17 duurzame 

ontwikkelingsdoelen. Deze, samen met de definitieve website, trachten wij rond midden december te lanceren. 

Dan zal het nieuwe platform actief zijn en kan men van overal ter wereld educatieve bijdragen binnensturen en 

bekijken. We ontvingen ook de goedkeuring voor 4 bijkomende subsidiedossiers via de provincie Antwerpen, die 

dit alles mogelijk moeten maken. Houdt onze Equatorwebsite goed in de gaten, want  je gaat misschien 

verbaasd staan kijken... 

www.myequator.net 

Hilde De Herdt, mede-
werkers van het eerste 
uur van Wereld-Delen, 
in taalwerking en soli-
dariteitswerk en inter-

nationale werking, 
overleed deze maand 

na een langdurige 
ziekte. Wij zullen deze 

aangename vrouw 
met dank gedenken. 

ACTUELE VACATURES 

Het hele jaar door zijn er openstaande va-

catures bij Wereld-Delen voor vrijwil-

ligers. Momenteel zijn drie belangrijke 

functies vacant: deze van algemeen coör-

dinator, een verantwoordelijke vrijwil-

ligersbeleid en een verantwoordelijke ma-

teriële hulp. De verantwoordelijke vrijwil-

ligersbeleid is verantwoordelijk voor de 

vacatures en nieuwe vrijwilligers. Samen 

met anderen tracht hij ook de zorg voor 

een goed vrijwilligersklimaat op zich te 

nemen. De verantwoordelijke materiële 

hulp brengt verschillende deelwerkingen 

samen en toetst met hen hun taak aan de 

noden van mensen met een laag inkomen.  

Op onze website zijn talrijke vacatures 

terug te vinden, gaande van taalwerkers, 

magazijnmedewerkers, 

groepsbegeleiders, onthaal-

medewerkers enz. 

Voor de tweede keer organiseerden we een speelgoeddag voor gezin-

nen met een laag inkomen. En met succes. De opkomst was beter 

dan vorig jaar en door de nieuwe formule konden de gezinnen heel 

veel tijd steken in het bestuderen en uitzoeken van het aanwezige 

speelgoed. En nadien aten ze allen nog een lekkere pannenkoek. 

Daar mochten wij unaniem positieve reacties en bedankingen ont-

vangen. 

SPEELGOEDDAG SUCCES WARMTE 

Gezelligheid en warmte is een nood van ve-

len. Je merkt het zelfs aan de kerstversiering 

die in sommige gezinnen al midden november  

verschijnt, omdat het gezellig is. Terwijl deze 

in veel kerkse middens pas een goede week 

voor Kerstmis wordt bovengehaald.  

Kerstmis is immers meer dan genieten van 

gezelligheid en sfeer. Het is ook een op-

dracht; een taak die wij in Wereld-Delen 

trachten op ons te nemen.  

Onze inzet via de verschillende kanalen, onze 

deelwerkingen of deelprojecten, zorgt ervoor 

dat de wereld van mensen iets warmer wordt. 

Taalwerking, materiële hulp, hulp bij vrijetijd 

en zoveel meer… ze dragen allemaal daartoe 

bij. 

We hoorden het pas nog heel uitdrukkelijk 

zeggen van jonge ouders, die speelgoed 

mochten komen halen voor hun gezin. Grote 

dankbaarheid was er bij hen. 

Die dankbaarheid geeft ons ook een warm 

gevoel, dat mag uiteraard gezegd worden. 

Advent is de tijd waarin we stilstaan  bij die 

nood aan warmte en het “iemand mogen 

zijn”. Volwaardig mens mogen zijn willen 

allen, en waar dat moeilijk gaat hebben wij 

een opdracht om er iets aan te doen. 

Als we ons bezinnen over wat we doen en of 

we dat nog beter kunnen doen, als we naden-

ken of wij onze omgang met anderen en ze-

ker met zwakkeren voldoende onvoorwaar-

delijk is, dan bestaat de kans dat wij zelf rij-

per worden als mens. Dan kunnen wij ook 

meer warmte aanbieden.  

Kerstmis is “menswording”, een kind wordt 

geboren en heeft warmte nodig. Zo hebben 

wij ook in Wereld-Delen de taak om na te 

gaan of wij  die warmte goed kunnen bieden. 

En, bewust van onze inzet, kunnen we dan 

ook samen genieten en het mens zijn vieren. 

Zalig Kerstmis! 



Dank voor de steun 

Als alles goed gaat zal het Voorde-

lenbureau De Kers vanaf januari 

deel uitmaken van het Netwerk 

Vrijetijdsparticipatie Ranst. In dat 

netwerk werken de gemeente 

Ranst, OCMW en Wereld-Delen 

samen.  

Wereld-Delen heeft de gemeente en 

OCMW gevraagd dit netwerk op te 

richten om individuele aanvragen 

rond vrijetijd en vakantie door 

mensen met een laag inkomen te 

kunnen behouden. Vanaf januari 

waren deze individuele aanvragen, 

buiten het globale aanbod van de 

fondsen vrijetijdsparticipatie en 

vakantieparticipatie (“VrijUit” en 

“Iedereen vakantie”) anders niet 

meer mogelijk. Dankzij 

deze samenwerking 

weer wel.  

Ons voordelenbureau 

krijgt anderzijds steun 

vanuit dit netwerk om 

het aanbod binnen de 

gemeente Ranst uit te 

breiden, Bijvoorbeeld 

via de Knoeselpas, een 

kortingenpas voor de 

gemeente Ranst.  

Het voordelenbureau blijft ook 

mensen van buiten Ranst advies 

geven en hulp aanbieden onder 

de voorwaarden van genoemde 

fondsen. Binnen het VT-netwerk 

Ranst vallen ook de bestaande 

fondsen sportparticipatie en soci-

aal-cultureel participatiefonds, 

die op de gebruikelijke manier 

verder gezet worden. 

Met deze nieuwe wending hoopt 

Wereld-Delen dat méér mensen 

kunnen geïnformeerd worden 

over de kansen die zij kunnen 

aanvragen, maar die zij tot he-

den aan zich laten voorbijgaan 

wegens gebrek aan informatie. 

NETWERK VRIJETIJDSPARTICIPATIE RANST 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gebruik 

TROOPER 
voor de feestdagen! 

 

Doe je aan online shopping?  

Wil je Wereld-Delen ook een 

beetje extra financieel onder-

steunen?  

Dat gaat zonder één euro 

meer uit te geven. 

 

Wereld-Delen heeft zich geregi-

streerd bij Trooper. 

Ga met jouw pc of smartphone je 

online op bezoek bij winkels, 

maar passeer vooraf één keer bij 

www.trooper.be en zoek er onze 

pagina. 

Daar vind je allerlei links naar 

online winkels zoals Coolblue, 

Collect&Go, Decathlon, Bol.com, 

Booking.com en zowat alle ge-

kende online winkels.  

WORDT TROOPER 

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 ver-

schijnt er een melding bovenaan dat je door jouw aankoop via 

Trooper een bedrag voor onze werking kunt afhouden bij de ver-

koper.  
 

Je betaalt niets extra en je steunt ons dus gratis. 

Doe het voor ons. Dankjewel! 

Wereld-Delen werd weerhouden voor de 

stemronde bij het Torfsfonds. Het aantal 

stemmen bepaalt mee of wij ook effectief 

gesteund zullen worden. Dus er zit maar 

1 ding op: stemmen ronselen. 

Gebruik deze link (in jouw webbrowser) 

of mail hem naar jouw adressenbestand: 

https://www.torfsfonds.be/nl/2019/vzw-

recht-en-welzijn-wereld-delen 

 

Stemmen kan t.e.m. 10 december. In de 

week van 16 december we weten meer.  

TORFSFONDS 

https://www.torfsfonds.be/nl/2019/vzw-recht-en-welzijn-wereld-delen
https://www.torfsfonds.be/nl/2019/vzw-recht-en-welzijn-wereld-delen


Wil je het werk van Wereld-Delen financieel steunen? 

Het eenvoudigste is een bedrag overschrijven naar het 

rekeningnummer van Wereld-Delen, al dan niet via domici-

liëring. 

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 project dat via onze werking 

wordt gesteund, bv. “Centres Mpandilu” of “Equator”.  

 

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 rekeningnummer; wel via drie 

projectrekeningen. Vanaf 40 euro krijg je belastingkorting 

via een attest dat je bij jouw belastingaangifte voegt. 

 

Op rekeningnummer 

BE80 7765 9023 3377 van Caritas Hulpbetoon vzw, Lief-

dadigheidsstraat 39 te 1210 Brussel, kan je storten ten 

voordele van onze werking “Het NET”, begeleiding en 

ondersteuning van kansarmen. Dit bedrag zal gebruikt wor-

den voor individuele ondersteuning van personen die wij bij 

Wereld-Delen zelf begeleiden. Vergeet niet om “project 

8376” in de rubriek  mededelingen te vermelden!  

 

Het project “Leven en overleven” is bedoeld om kansen te 

bieden aan kansarmen tot ontwikkeling in vrije tijd, cultuur, 

sport en ontspanning…   Groepsactiviteiten 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, Huidevettersstraat 165 

te 1000 Brussel. Vermeld “project 17022”. 

 

Tenslotte kan je bijdragen tot de Centres Mpandilu door een 

bedrag 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 dankwoordje sturen voor steun op deze 

drie projectrekeningen, want we ontvangen wel de gestorte 

sommen maar geen adressen van schenkers (een gevolg van 

de privacywetgeving).  Sorry daarvoor. Het attest krijg je 

alleszins van Caritas of Welzijnsschakels! 

14 december 19 uur: KERSTBENEFIET (kerk Broechem) 

26 december 16 uur: KERSTFEEST ONTMOETINGSGROEPEN (klooster) 

15 januari 18 uur: VRIJWILLIGERSFEEST (VBS De Springplank Broechem) 

22 maart 12 uur: SOLIDARITEITSMAAL (Gildenhuis Broechem) 

4&5 april 10-16 uur: ROMMELMARKT (Sociale Winkel De Loods) 

22 augustus 17 uur: JAARLIJKSE BARBECUE (GC Den Boomgaard Broechem) 

3&4 oktober 10-16 uur: ROMMELMARKT (Sociale Winkel De Loods) 

DATA om te noteren 

EEN SCHOOLBIJDRAGE ?  

In de Centres Mpandilu in Kananga (DR Congo) is elke bijdrage om kinderen met een auditieve, mentale of 
fysieke handicap te laten studeren heel welkom. Weet je dat in Congo er ook gezinnen zijn die elk trimester 
opnieuw een bijdrage doen om zulke kinderen een kans te geven. Alleen hebben zij veel minder financiële 
mogelijkheden dan wij. 20 euro is voor hen een groot bedrag, voor Noorderlingen weinig. Wil jij helpen om 
kinderen in onze Centres Mpandilu te helpen? Stort ons dan regelmatig ook zo’n bedrag. Hoe? Lees   

Dank aan zoveel warme mensen ! 


