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Een jaarverslag is een jaarlijks noodzakelijke karwei, maar het zorgt er ook voor dat we het voorbije 
jaar in perspectief kunnen bekijken. We zien evoluties, we zien de impact van sommige beslissingen, 
we bemerken dingen die we niet opmerkten in de dagelijkse bezigheden.  
 
Het voorbije jaar overlopen met al zijn activiteiten en gebeurtenissen blijft een hele job, zeker in een 
groeiende werking als Wereld-Delen met veel geëngageerde medewerkers. Verschillende werkingen 
kunnen aanhoudend vaste medewerkers gebruiken. Het secretariaat snakt nog steeds naar extra 
vrijwilligers, zeker nu er ook organisatorisch wijzigingen zijn. Een en ander zal je wel duidelijk worden 
tijdens het lezen van dit verslag. 
 
  

Deel I. ACTIVITEITENVERSLAG  
  
  
  
Activiteiten krijgen een gezicht door de evolutie van het aantal medewerkers. In deze tabel is het 
aantal vrijwilligers opgenomen, actief op het eind van het jaar (momentopname), plus het aantal 
medewerkers in een leertraject dat in 2019 bij ons actief was. Op het toppunt van het jaar 
(omstreeks maart 2019) telde onze vereniging 2011 vrijwillige medewerkers. Een nieuw 
recordaantal. 
  

Vaste vrijwilligers 128 127 124 135 

Occasionele vrijwilligers 42 54 50 57 

Leertraject/stage 3 5 4 4 

Totaal aantal 173 186 178 192 

 2016 2017 2018 2019 
 
De personen in leertraject waren in 2019 allemaal personen die op het secretariaat of in het 
ontmoetingswerk aan de slag gingen. Twee van hen zijn nu als gewone vrijwilliger actief.   
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A. DEELWERKINGEN  
 
  
  
1. BEGELEIDINGSWERK  
 

Begeleiding door vrijwilligers is een nulste lijn-begeleiding. Dat betekent dat vrijwilligers heel 
dicht bij de personen staan. Voordeel is dat de drempels laag zijn en dat via eenvoudig 
gesprek soms zaken kunnen bevorderd worden die via diensten soms niet haalbaar zijn. Een 
bedreiging is dat vrijwilligers zich vereenzelvigen met de persoon en hun noden en dat, als de 
afstand te klein wordt, ze onvoldoende kritisch kunnen worden naar de eigen oordelen. Dan 
verloopt begeleiding weinig constructief. Om dat te voorkomen kunnen vrijwilligers bij elkaar 
en bij de coördinator terecht. We mogen bogen op verschillende vrijwilligers met 
professionele begeleidingservaringen. 
 
Ons begeleidingswerk vindt plaats via een spreekuur, via losse afspraken, via opvolging door 
vaste vrijwilligers en via occasionele begeleidingscontacten. De contacten zijn zeer 
verscheiden. Een opvallende tendens in 2019 is de vermindering van afspraken op het 
spreekuur, zodanig dat er minder van een spreekuur dan wel van een afspraakregeling 
sprake is. Opvallend is de groei van het aantal vragen vanuit de eigen ontmoetingsgroepen. 
in belangrijke vanuit personen die weinig deelnemen aan samenkomsten. 
 
We trachten eerst de noden te beluisteren en bij vragen er verder op in te gaan. Verwijzingen 
gebeuren geregeld. Aangelegenheden gaan meestal rond gezinsaangelegenheden, relaties, 
financiën, woonaangelegenheden en andere. Het aantal vragen rond onderwijs is duidelijk 
teruggelopen. Als Wereld-Delen erin slaagt om een sterkere administratieve ondersteuning 
te vinden, kunnen zaken zoals de zoektocht naar huurwoningen intensiever gebeuren. We 
stellen immers vast dat het vinden van goedkope (en grote) huurwoningen zéér moeilijk is. 

 
 
 
2. ONTMOETINGSWERK   
  
 

De twee ontmoetingsgroepen van Wereld-Delen kenden een jaar met veel actie. Dat 
gebeurde ondanks het feit dat het aantal begeleiders erg laag is. Anderzijds gaan dezen wel 
zeer geëngageerd tewerk.  
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Vooral in Ranst waren de vaste afspraken op woensdag, enkele feestmomenten en acties een 
stevig gegeven. Tot halfweg 2019 groeide de groep en vanaf dan stabiliseerde hij. Er zijn 
slechts twee begeleiders over in Ranst. 
In Lier wijzigde het publiek in 2019 erg sterk, ook de begeleidersgroep. Van de 
oorspronkelijke begeleiders is er nog slechts één iemand over.  
 
Tijdens de voorzomer en zomermaanden werkten de groepen samen met ons Rap op 
stapkantoor De Kers en dat leverde zeer veel activiteiten op, vooral in Lier. Nooit eerder 
konden kansarmen daar aan zoveel activiteiten meedoen als in 2019. Twee keer werd ook 
samengewerkt met Samen Inburgeren Lier, een eerste keer met succes, de tweede keer was 
de opkomst van inburgeringskoppels beperkt. Vluchtelingendag was een topper met bijna 90 
deelnemers. 
 
De wijzigende vrijwilligersploeg in Lier stelt vragen rond regelmaat van deelname aan 
gewone activiteiten, vooral dan in het tweede jaargedeelte. Bij een tweede plotse en 
onverwacht slechte opkomst in december werden vragen gesteld naar het voortbestaan als 
ontmoetingsgroep. Andere organisaties met enigszins gelijklopende activiteiten in Lier 
hebben hun aanbod in de voorbije periode al stopgezet rond een gelijkaardig probleem: 
onregelmatige opkomst. 

 
 
3. TAALWERKING   
  
 
Onze Taalwerking Nederlands voor anderstaligen is nog steeds sterk verspreid over de provincie 
Antwerpen. Voor de taalwerking met anderstalige kinderen zou het logisch zijn om een verslag te 
maken aan het einde van het schooljaar. Bij verslag over een kalenderjaar valt het jaarverslag uiteen 
in de 2e helft van het schooljaar 2018-2019, en het eerste trimester van het schooljaar 2019-2020. 

  
2e helft schooljaar 2018-2019 (januari - juli) 

  
In de 2e jaarhelft bleven onze vrijwillige taalcoaches goed werk leveren in meer dan 60 
scholen. Daarbij hielpen we 665 kinderen bij het aanleren van het Nederlands. 
  
Tegen het einde van het schooljaar loopt de activiteit altijd wat terug: een aantal vrijwilligers 
stopt ermee, en in de laatste maanden van het schooljaar heeft het geen zin meer om 
nieuwe taalcoaches in te werken. 
 Het hoge verloop blijft druk zetten op het zoeken naar en inwerken van nieuwe taalcoaches. 
Enkele cijfers hierover (voor het hele schooljaar 2018-2019): 
-     52 vrijwilligers bij start schooljaar 
-     59 nieuwe vrijwilligers gestart tijdens schooljaar 
-     38 vrijwilligers zijn gestopt (waarvan 23 dit schooljaar begonnen zijn) 
-     73 vrijwilligers en 25 vacatures op het einde van het schooljaar 
Alle vacatures worden gepubliceerd via de elektronische media (onze website, 
gespecialiseerde websites voor vrijwilligers, …). Waar mogelijk doen we beroep op onze 
gemeentelijke contacten (Mortsel, Lier, Malle, Lille, …) 
  
We blijven ook inspanningen doen om onze taalcoaches inhoudelijk te begeleiden. Onze 
regionale contactpersonen coachen elk een aantal taalcoaches, vooral de beginners. 
Daarnaast hebben we in het voorjaar twee vormingssessies georganiseerd. We konden 
rekenen op een sterk team van regionale contactpersonen, die om de 2 maanden samen 
kwamen in de Stuurgroep.   
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Zomerbabbel juli-augustus 2019 
  

Onze taalwerking stond weer in voor de Zomerbabbel in Lier (de zomerwerking in opvolging 
van de conversatiegroep "De Babbelier"). We konden hiervoor maar liefst 29  vrijwilligers 
warm maken. Daarvan was er een vaste groep van 14 vrijwilligers die alle of de meeste 
weken present waren. Gemiddeld waren we met 15 vrijwilligers per avond. Sterke eerste 
maand (gemiddeld 17 vrijwilligers per week in juli), minder maar nog altijd voldoende 
vrijwilligers in augustus (12 vrijwilligers per week) 
  
In totaal kwamen 52 anderstalige deelnemers oefenen. Gemiddeld waren ze met 18 per 
week. Ook hier groot verschil tussen juli (gemiddeld 22 deelnemers) en augustus (gemiddeld 
13 deelnemers). 
  
Het ondersteunend materiaal was ruim voldoende. Het blijft een luxe dat we de cafetaria van 
het Stadskantoor kunnen gebruiken (en op heel wat avonden konden we buiten zitten). 
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1e trimester schooljaar 2019-2020 (september – december) 
  

We konden dit schooljaar vlot opstarten. 
De instroom van taalcoaches verliep vlot, in totaal zijn 31 nieuwe taalcoaches aan de slag 
gegaan. Anderzijds zijn er toch ook weer 21 gestopt (omwille van een brede waaier van 
redenen), waardoor we op het einde van het schooljaar met 83 taalwerkers aan de slag 
waren en we nog 15 openstaande vacatures hebben. 
  
Begin oktober hebben we opnieuw een – sterk geapprecieerde – vormingssessie gehouden. 
Sinds einde november loopt de instroom van kandidaat-taalcoaches aanzienlijk terug. 
Hopelijk kunnen we dit terug opkrikken in de eerste maanden van 2020. 
Einde december waren onze taalcoaches actief in 62 scholen, en hielpen ze 707 kinderen. 

 
De taalwerking gebruikte subsidies voor de aankoop van materialen en werkmiddelen van Cera 
Foundations voor enkele gewone middelen (boeken, e.d.) en voor de ontwikkeling van een educatief 
“spel” (een werkmethode) bij het Equatorproject (WD Internationaal). Daarnaast ontving de 
taalwerking steun vanwege de Marnixkring te Lier. 
 
 
4. MATERIËLE HULP   
  
 
Voordelenkantoor Rap op stap De Kers  
  
Wereld-Delen organiseert het Rap op Stapkantoor De Kers. Dit “reis en vrijetijdsbureau” voor 
mensen met een laag inkomen tracht ook kortingen te verkrijgen op andere gebieden.  
Er zijn nu twee vaste vrijwilligers die zich voorbereiden op de erkenning in Ranst van een netwerk 
vrije tijd. Dat zou een boost kunnen geven aan de huidige werking. 
 
De Knoeselpas werd weer door heel wat mensen aangevraagd en bood kansen op kortingen bij 
Opnieuw&Co, het Sociaal Restaurant te Lier, Sociale Winkel De Loods en enkele feestelijkheden in 
Broechem. 
 
De Kers probeerde weer op te starten met een nieuwsbrief en het bezorgen van actuele 

vrijetijdsinformatie aan de doelgroeppersonen. 

 
Eind januari vroegen we de hulp van een medewerker van Welzijnsschakels om ons te helpen bij de 
voorbereiding van een Lokaal Netwerk Vrijetijdsparticipatie in de gemeente Ranst. We vonden 
medewerkers van OCMW en de dienst Vrije Tijd van de gemeente Ranst bereid om samen aan een 
afsprakennota te werken die we in 2019 kunnen afwerken. In het totaal kwamen we hiervoor 7 keer 
samen voor overleg en werd de aanvraag om erkenning ingediend. 
 
 
WD Solidair  
  
Wereld-Delen Solidair is de verzamelnaam voor vele vormen van individuele materiële hulp. Om deze 
hulp te bekostigen ontvangt Wereld-Delen persoonlijke giften, onder meer via Welzijnsschakels en 
Caritas Hulpbetoon. 
 
In het financieel jaarverslag wordt aangegeven waartoe deze inkomsten werden gebruikt. De 
bijdragen worden ook nuttig gebruikt voor financiële bijdragen bij de werking van Voordelenbureau 
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De Kers. Daar vullen we tegemoetkomingen aan wanneer het jaarbudget overschreden is en dragen 
we sommige kosten die door het gebruik van de Knoeselpas door onze werking vergoed moeten 
worden. Er werden enkele bepekte leningen toegestaan. 
 
 
Werking in het magazijn  
  

• Het Sociaal winkelen  
  

In 2019 steeg het aantal nieuwe klanten voor het “betalend” sociaal winkelen. Globaal daalde 
het aantal klanten. Sommigen keren vaak terug, één derde van hen komt slechts één keer langs.  
De bezoeken kwamen uit 10 verschillende gemeenten, waarvan de belangrijkste zijn: Ranst, Lier, 
Wommelgem en Antwerpen. We merken dat deze personen in eerste instantie kleding 
meenemen, in tweede instantie gerief voor in de keuken en eetkamer, verder allerlei goederen 
rond wonen en tenslotte voor bad- en slaapkamer. 

 
  

• Free Service  
  

Het gratis winkelen telde in 2019   216 klanten, een daling met 50 personen. Het aantal bezoeken 
daalde met 42 eenheden. Ook het vervoer daalde met 15 ritten, maar was toch nog goed voor 
145 ritten. 
 
Naar deze gratis materiële hulp van 2019 in Sociale Winkel De Loods werd vooral verwezen 
vanuit Lier (102), Antwerpen (17), Ranst (10), Wijnegem (13), Zandhoven (14), Brasschaat (9). 
Niet enkel OCMW’s zijn verwijzers, maar ook CAW’s (waaronder wijkdiensten, onthaaltehuizen, 
opvanghuizen voor vluchtelingen, vluchthuizen enz.), andere Welzijnsschakels en 
schuldbemiddelaars... Het aantal verwijzingen vanuit Antwerpen viel zeer sterk terug (-55), 
terwijl dat uit Lier sterk steeg. Sommige traditioneel sterk verwijzende OCMW’s zoals Nijlen, 
Zoersel en Wommelgem daalden ook opvallend in de statistieken. 
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Voor het eerst maakten we in 2019 een overzicht in het soort goederen dat werd afgehaald. 
Daarbij staat allerhande meubilair bovenaan, gevolgd door huisraad. We bemerkten dat er 
minder een “volledige” uitrusting werd gevraagd, hetgeen vermoedelijk betekent dat meer 
mensen elders ook geschikte (gratis of betaalbare?) goederen vinden. Dat neemt echter niet weg 
dat het aantal gevraagde meubels massaal mag genoemd worden. Kledij wordt eerder weinig 
gevraagd in free service. Dat is mogelijk het gevolg van de oprichting in omliggende gemeenten 
van mooi uitgeruste tweedehands kledijwinkels of kledijruilwinkels, die zich richten op dezelfde 
doelgroep. We merken ook dat deze doelgroep steeds meer op sociale media actief is en erin 
slaagt om daar goedkoop en vaak gratis kledij te verkrijgen. 

 
 
5. ZUIDWERKING  
 
 
WD Internationaal 
 

 
 

De klassieke internationale hulp van Wereld-Delen lag in 2019 volledig in de lijn van de 
voorgaande jaren. De stuurgroep zoekt jonge medewerkers om het werk op lange termijn verder 
te zetten. 
 

Het solidariteitsmaal voor Broederlijk Delen zorgde, dank zij een nieuw aanbod, opnieuw voor een 

stevige stijging in het aantal deelnemers. Voor Fracarita Belgium werd de rosse centjesactie 

verdergezet met succes. Caritas Belgium werd een paar keer in de kijker gezet voor hun 

heropbouwprojecten in het Zuiden. 

 

Voedsel voor Campestre, tot 2018 ons eigen project in Brazilië, werd in 2019 vervangen door de 

zorg voor de Centres Mpandilu in Kananga DR Congo. De Werkgroep Centres Mpandilu Ranst 

stopte eind 2018 haar werking en deze werd door Wereld-Delen overgenomen. Op 1 april was dat 

ook op financieel gebied een feit. 2019 zorgde voor een stevige financiële injectie voor dit nieuwe 



9 
 

eigen project. Er werd dan ook sterk gewerkt aan sensibilisering en verschillende 

opbrengstactiviteiten. 

 
 
Equator 

 
Naast de gewone werking is ook een team actief dat zich buigt over de realisatie van het 
Equatorproject, waarin we als Wereld-Delen samenwerken met Chico Latino vzw en Redhorse 
collective. Dit project kwam tot stand binnen het programma Frame Voice Report (Europese 
gemeenschap) via De Wilde Ganzen in Nederland en met 11.11.11. 
 
Er werd zeer veel werk verzet om de duurzame ontwikkelingsdoelen (Verenigde naties) tot bij 
scholen in Noord en Zuid te brengen. Deze scholen zorgen momenteel voor tal van filmpjes die op 
ons Equatorplatform worden geplaatst. Doel is om leerlingen van lagere scholen tot 
wereldburgerschap te begeleiden.  
 
In de nabije toekomst zal Wereld-Delen via dit project documentaires op de landelijke tv 
verzorgen. 
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B. ALGEMENE WERKING  
  
  
1. VRIJWILLIGERSONTHAAL EN ADMINISTRATIE  
 
2019 kende een zekere verlichting in het secretariaatswerk. Ook al is er nog nood aan versterking, 

toch kon het administratief werk iets vlotter gebeuren. Daartoe werden een aantal taken wel 

uitgesteld. Bedoeling is de algemeen coördinator op termijn bijna vrij te stellen van courante 

administratieve activiteiten. 

 
 
2. SAMENWERKINGSVERBANDEN  
 
In dit jaar werd onze vertegenwoordiging in verschillende raden en instanties herbevestigd.  
 
 
3. INFORMATIE, PROMOTIE EN ANDERE  
 

• Nieuwsbrief en Berichten  
 

• “Schakelen”: onze nieuwsbrief blijft gericht op een breed publiek: vrijwilligers, 
schenkers en geïnteresseerden. De nieuwsbrief gaat vooral digitaal. Binnen de 
werking van vrijwilligers, deelnemers en klanten is hij enkel nog op papier 
beschikbaar voor personen die niet over pc beschikken. Hij wordt in wisselende 
mate en naargelang de inhoud aan verschillende doelgroepen bezorgd om op die 
manier een ruimer publiek te bereiken.  

• “Berichten”: bevat nieuwsberichten voor vrijwilligers. Hij wordt verspreid via e-mail. 
Deze nieuwsbrief bevat specifieke info bestemd voor de vrijwilligers over de 
organisatie, wijzigingen in afspraken en info over evenementen.  

• Infofolders: werden in 2018 deels vernieuwd.  

• Reclamebriefjes: voor rommel- en kerstmarkten, BBQ en andere evenementen 
werden op grote schaal verspreid.   

• Via de media: maakt Wereld-Delen haar evenementen en activiteiten wereldkundig 
voor zover als het lukt. Kranten aanschrijven geeft minder kansen op een publicatie 
dan in vroegere jaren. Verder worden de Uitdatabank gebruikt en sociale media 
zoals berichten op de website, berichten via gsm en WhatsApp en Facebook. Vooral 
het Equatorproject is actief op sociale media.  

• Affiches worden verspreid voor de taaloproepen, kerstactiviteit, 
solidariteitsprojecten en de jaarlijkse barbecue…  

• Onze website: heeft een opsmuk gekregen: eenvoudiger, snelle toegang. 
 
 

• Fondsenwerving  
  

Jaarlijks wordt éénmaal via een steunbrief naar extra fondsen voor de algemene werking 
gestreefd. In de nieuwsbrieven worden mogelijkheden tot financiële steun standaard 
vermeld.   
De twee kanalen via Caritas Vlaanderen en Welzijnszorg, waarbij schenkers aan 
bepaalde deelwerkingen financiële steun kunnen bieden met belastingkorting, waren 
succesvol. Verder ontvingen wij concrete steun voor noodzakelijke aankopen in het 
magazijn. 
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De sponsoring door Cera Foundations kon worden afgesloten met uitgaven voor de 

taalwerking en een educatief pakket van Equator.  

We gaan onvermoeid op zoek naar meer bekendheid om potentiële schenkers te boeien 

met het werk dat we verrichten. Via de warmste week (Studio Brussel, Koning 

Boudewijn Stichting) konden wij ook nu weer van een gulle gift genieten. 

Tenslotte zijn we tal van lokale sponsors, subsidiërende instanties en overheden in 2019 
dankbaar.  
 

 
4. ORGANISATIE EN BESTUUR  
 

2019 betekende de aanzet tot verandering in de communicatiestructuren in onze werking. 

Daartoe kwam de algemene vergadering verschillende keren in uitgebreide vorm samen.  

De werkwijze rond inspraak van onderuit werd duidelijker gemaakt en de rol van 

stuurgroepen en drie nieuwe overlegorganen dienen die communicatie verder mogelijk te 

maken.  

Het bestuur verhoogde hierop het aantal samenkomsten om deze overgang te kunnen 

realiseren. 

 

De kerngroep, of “Werkgroep Wereld-Delen”, was jarenlang het centrale overlegorgaan 

binnen onze werking. Hier kwamen alle mogelijk denkbare aangelegenheden samen: van de 

zorg voor vrijwilligers, over evenementen, sponsoring, PR enz… Door de groei van onze 

werking werd deze vergadering overvraagd. 

 

Per deelwerking zijn de stuurgroepen de laatste jaren uitgebouwd en zitten we op het goede 

spoor om voor elke werking een echte stuurgroep mét coördinator te laten functioneren. 

Maar nog niet alle werkingen hebben een eigen coördinator. Het secretariaatswerk maakte 

tegelijk een zeer groot deel van het (bijkomende) werk van de algemeen coördinator uit. 

Daar is nog nood aan verdere verdeling van de administratieve belasting. 

 

Met een uitgebreide algemene vergadering werden stappen gezet die tot drie nieuwe 

overlegraden moet uitlopen: een platform voor de coördinatoren, een werkgroep die zich 

bezig houd met vrijwilligersbeleid en een werkgroep evenementen. In het secretariaat is ook 

de nood gebleken aan globaal overleg. Vooral vanaf volgend jaar zal deze extra 

overlegstructuur uitgerold worden. 

 
 
 

  



12 
 

C. MAATSCHAPPIJ EN INBEDDING  
 
 
1. DUURZAME ONTWIKKELINGSDOELEN 
 
Als helden van duurzaamheid werden we in 2018 gelauwerd in Ranst en Mortsel. Dat was een 
rechtstreekse aanleiding om ons in te schrijven in een duurzaamheidsproject waarbij we Wereld-
Delen ook zelf in de kijker willen zetten. Bij toeval kwamen wij terecht in een projectaanvraag voor 
een Europees project Frame Voice Report, waarin ons voorstel van het Equatorproject werd 
goedgekeurd. Vanaf april werd hieraan, na enkele maanden voorbereiding, actief aan gewerkt. 
De website www.myequator.net geeft kansen aan scholen die willen werken rond de SDG’s 
(Duurzame ontwikkelingsdoelen). 
 
 
2. WERELDDAGEN   
 
De Dag van verzet tegen extreme armoede werd te Ranst weer symbolisch gevoerd via een oproep 
om lakens buiten als teken van protest tegen armoede en als oproep naar de gemeenschap om er 
meer voor te doen. Te Lier informeerde De Nieuwe Wereld haar leden.  
 
Met de Internationale Vluchtelingendag gingen we op reis naar het vakantiecentrum Vayamundo in 
Houffalize. Een onvergetelijke uitstap met een bus autocar of met de wagen. Daaronder waren zeer 
veel vluchtelingen, en overwegend deelnemers van niet-Vlaamse herkomst. Tegenover vorig jaar 
waren er nu meer deelnemers vanuit de gemeente Ranst betrokken, met een meerderheid vanuit 
Lier. 
 
Uiteraard zijn de jaarlijkse week voor het vrijwilligerswerk en de Dag van de vrijwilliger 
aandachtmomenten in onze werking. Maar ook de Werelddag tegen Racisme en de Internationale 
Dag van de Migrant kregen onze aandacht. 
 
 
3. ACTUELE VRAGEN  
 
Wereld-Delen heeft als motto dat ze optreedt daar waar er noden zijn in de samenleving, vooral 
wanneer er geen of onvoldoende officiële regelingen of voorzieningen zijn.  
 
Als vereniging willen wij de polsslag voelen van wat gebeurt in gemeenten waar wij actief zijn, vooral 
dan rond de materie waarin wij er activiteiten verrichten. Waar professionele diensten steeds meer 
geïntegreerd worden binnen één centraal “huis” bestaat de neiging om werkers van buiten die 
setting minder te betrekken in het overleg. Daarom tonen wij ons des temeer bereid om samen te 
werken, en verdedigen wij graag de belangen van de mensen zoals wij die ervaren. 
Zo zien wij dat op de ene locatie de samenwerking groeit en op de andere afneemt. Situaties 
veranderen, het tijdsgebeuren ook… en hopelijk kunnen wij daarin onze kritische en gedreven 
bijdrage blijven doen.  
 
Wat de samenwerking betreft kunnen we vermelden dat we bezoek kregen van enkele OCMW’s om 
onze werkingen toe te lichten en dat ook advies gevraagd werd rond verschillende aangelegenheden.  
Met gemeente en OCMW Ranst wordt samengewerkt op verschillende gebieden, zoals de oprichting 
van een Lokaal Netwerk Vrijetijdsparticipatie dat normaal gezien in 2020 een feit zal zijn. 
 
Met stad en OCMW Lier is overleggen een grotere uitdaging geworden. Zeer veel diensten, actief in 
Lier, werken gecentraliseerd vanuit het stadskantoor te Lier of andere administratieve “huizen”. 
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Wereld-Delen heeft haar zetel buiten Lier en daardoor lijken spontane contacten minder eenvoudig. 
Anderzijds is onze materiële dienstverlening en taalwerking er zeer goed ingeburgerd. 
 
Een erg belangrijke vraag waar wij al eerder op wezen is de grotere inspanning die moet geleverd 
worden voor het vinden van vrijwilligers. Als autonome vrijwilligersorganisatie die niet functioneert 
binnen een grotere organisatie of overheid is het ook een uitdaging om extra voordelen aan te 
bieden aan onze vrijwilligers. Anderzijds is de spontaniteit in de samenwerking wel erg groot. 
 
Binnen onze werking informeren wij klanten over vernieuwingen zoals het groeipakket, de 
wijzigingen rond energie, huuraangelegenheden, enz.  Ook aangelegenheden in de zorgsector komen 
geregeld aan bod. Het is belangrijk om de polsslag van de samenleving te voelen, en te volgen. 
Aanpassingen in ons aanbod zijn noodzakelijk als we de maatschappelijke evolutie willen voorblijven. 
Dat vinden wij dan ook belangrijk: het is onze permanente uitdaging.  
 
 
4. INFO OP MAAT 
  
Afzonderlijke en gedetailleerde informatie over de samenwerking met meerdere gemeenten, 
OCMW’s of andere instanties geven wij niet weer in dit jaarverslag. De inspanningen die wij moeten 
leveren voor het verzamelen en verwerken van die informatie door ons secretariaat zijn zwaar. Op 
vraag kunnen wij wel specifieke informatie verzamelen of toelichting geven over onze 
werkzaamheden, die we niet omvattend in een jaarverslag kunnen vermelden.  
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Deel II.  FINANCIEEL OVERZICHT  
  
  

1. Een algemene benadering  
  
In dit jaarverslag geven wij een ruim overzicht van onze inkomsten en uitgaven. Dat vraagt om een 
gezonde lezing, want heel veel details zijn niet zichtbaar. We geven daarover graag toelichting aan 
wie behoefte heeft aan deze extra informatie. 
  
 

2. Financieel verslag  
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Aan inkomstenzijde vallen vooral de subsidies op die het project Equator heeft verzameld: gelden 
van Europa voor dit project in het FVR-programma en van de provincie Antwerpen voor de 
verspreiding van SDG’s. Dat is in één klap 52000 euro, bijna de helft van al onze jaarinkomsten in 
2019.  
Ook de extra ontvangsten vanwege het Help2Helpprogramma van BNP Paribas Fortis vallen op. Deze 
werden besteed worden aan het ondersteuningswerk van de Centres Mpandilu in DR Congo. Ook de 
steun via de GROS Ranst is hiervoor bestemd. 
 
We ontvingen meer sponsorgelden in 2019 dan voordien: via Welzijnsschakels, Marnixkring Lier, 
Lions Lier. Niet zichtbaar zijn de gelden die verzameld werden via Caritas Internationaal. Deze 
inkomsten hebben vooral een positief gevolg voor ons begeleidingswerk (dat geen eigen inkomsten 
heeft), WD Solidair (idem), de taalwerking en de internationale werking. Tegelijk kon een bedrag 
besteed worden aan het werk in het magazijn, hetgeen de tekorten daar wat kon verkleinen in 2019. 
Als eigen inkomsten zijn de rommelmarkten van ons magazijn nog steeds opvallend,  en ook de 
verkoop van materialen is een traditionele factor. 
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Om de inkomsten via acties en activiteiten mogelijk te maken is er standaard een redelijke jaarlijkse 
investering in goederen en diensten nodig. Dat was in 2019 niet anders.  
 
Veel inkomsten voor het Equatorproject doet vermoeden dat er ook veel kosten zullen zijn. En die 
zijn er, om te beginnen bij het betalen van honoraria en forfaitaire vrijwilligerskosten. Dat is ook het 
geval in de gewone internationale werking, waar we in 2019 stevige uitgaven realiseerden. 
 
Stevige uitgavenposten zijn deze voor vervoer van vrijwilligers en energie en verwarmingskosten. 
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BESLUITEN  
  
 
Wat besluit jij als lezer uit dit jaarverslag? We zouden dat graag willen weten. Feedback komt altijd 
ten goede. 
 
Wijzelf hebben enorm hard gewekt: wij hopen dat elke lezer dat zeker kan ontdekken. Naast het 
concrete werk ten velde werd ook snoeihard gewerkt in de administratie én in de herschikking van 
communicatiekanalen. De vruchten daarvan zullen hopelijk in 2020 beter zichtbaar worden. 
 
Het spreekt vanzelf dat we elkaar als vrijwilligers maar ook ieder ander danken die bijgedragen heeft 
tot het succes van onze werking in 2019. 


