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Nieuwsbrief 

Op 24 januari, Internationale Dag 
van het Onderwijs werd het nieuwe  
Equatorplatform online bekend ge-
maakt. 

Na de eerste website, bedoeld om 
wereldwijd medewerkers te werven, 
werd een professioneel platform ge-
bouwd dat stevig en betrouwbaar in 
elkaar zit om een intensief gebruik 
mogelijk te maken.  

Daarvoor moest onze aanpak wel 
helemaal omgegooid worden, mét 
zoekwerk naar nieuwe bijkomende 
fondsen, want anders is dit niet mo-
gelijk. Nu staat er een beta-platform 
online. Dat wilt zeggen dat de basis-
structuur klaar is maar dat hij nog 
moet bekleed worden met teksten in 
diverse talen, en met vooral veel 
filmpjes. 

Bij een eerste aanblik zijn er slechts 
een tiental filmpjes zichtbaar. Met 
reden: het is de bedoeling dat enkel 
personen, die dit platform zullen ge-
bruiken voor educatieve doelen, toe-
gang krijgen. Zij kunnen op zoek 
naar filmpjes, gerangschikt volgens 
de duurzame ontwikkelingsdoelen en 

per land. Wie een vaste scholen-
band heeft kan bij het openen van 
zijn account direct de filmpjes be-
kijken die door de partnerschool 
werden gepost. 

Momenteel zijn er filmpjes uit Peru, 
Senegal, Congo, Mexico, India, Oe-
ganda, Palestina, Kenia en Bolivië. 
Meestal maken de ambassadeurs 
een reeks van een tiental filmpjes. 
In de komende weken en maanden 
verwachten we filmpjes uit landen 
zoals Rwanda, Burundi, Haïti, Viet-
nam, Zambia, Malawi, Brazilië enz.  

Tegelijk zijn we te gast in Vlaamse 
scholen, die even enthousiast aan 
de slag gaan met de duurzame 
ontwikkelingsdoelen en filmpjes 
maken. 

Momenteel zijn er meer dan 100 
filmpjes klaar, ze liggen nog op de 
monteertafel of worden stelselma-
tig vertaald en ondertiteld. 

De website zal pagina’s bevatten in 
vijf verschillende talen. 

(Vervolg op pagina 2) 
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17.000 EURO VOOR CENTRES MPANDILU 

De Centres Mpandilu zijn zeven 
scholen voor gehoorgestoorde kin-
deren, kinderen met een mentale 
en/of fysieke handicap in Kananga. 
In 2019 boden wij 16.950 euro 
steun vanuit onze werking. Daar-
naast staat er nog zo’n 1.000 euro 
ter beschikking op onze rekeningen 
én onze projectrekening bij Caritas 
Internationaal. 

Daarbij zit subsidie van de Ge-
meentelijke Raad voor Ontwikke-
lings Samenwerking én sponsoring 
door het Help2Helpfonds van BNP 
Paribas Fortis (dankzij een oud-
medewerker van hen en vrijwilliger 
van ons).  

We zijn alle schenkers en mede-
werkers dankbaar voor het bijeen-

brengen van dit aanzienlijk be-
drag. 

Vanwege Caritas Kananga verne-
men wij (op 21 februari) dat de 
schooltjes vlot functioneren, maar 
anderzijds vangen wij signalen op 
dat de schooltjes het moeilijk heb-
ben. We brengen onze sponsors zo 
snel mogelijk op de hoogte wan-
neer we meer weten. Verwonderd 
staan we hier niet over, want deze 
schooltjes hebben het erg moeilijk 
in een land waar ook gewone pri-
vate scholen het moeilijk hebben 
om te overleven, erger nog de 
schooltjes voor kinderen met een 
beperking. 

We duimen! 

Enkele deelnemers aan De Knoe-
sels trekken er elke veertien da-
gen samen onderuit voor een 

korte gezondheidswandeling. Eén half uurtje, soms meer, wandelen in 
het centrum van Broechem en door de landerijen doet immers deugd. 

Het is al meermaals gebeurd dat er geen extra personen kwamen opda-
gen en dat stemt hen dan vol onbegrip, want wandelen is toch gezond 
en het houdt je fit. Bovendien wordt er aan een rustig tempo gewandeld 
en nooit ver. Een aanrader vinden zij! 

Kom jij meedoen op woensdagen om 10 uur? Vertrek aan het klooster 
te Broechem. 

KOM JE MEE WANDELEN ? 

Het is een jonge equipe die dit Europees project stuurt, dynamisch en niet bang om nieuwe horizon-
ten op te zoeken, nieuwe kansen te bedenken en te grijpen. En ze verzet heel veel werk.  

Daarbij wordt samengewerkt zowel met professionelen als met een Antwerps project rond audiovisue-
le middelen, dat speciaal voor jongeren met beperkte kansen in het leven werd geroepen. 

Momenteel werden de eerste scholen via het platform aan elkaar verbonden: scholenbanden dus. We 
mogen dankbaar zijn dat zoveel personen en scholen het gewaagd hebben om mee te werken aan dit 
grote avontuur. Maar het wordt beloond! 

(Vervolg van pagina 1) 

Senegal Dentergem 

Leerkrachten 

maken promo 

voor Equator 

Leerkrachten 

maken promo 

voor Equator 
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De vergaderruimte in het klooster zat 
stampvol begin februari voor uitleg over 
de Verhoogde Tegemoetkoming, waar-
van heel wat mensen kunnen genieten. 
 
Wie er recht op heeft, ontvangt meestal  
info erover via hun ziekenfonds. Meestal 
kennen zij de voordelen ervan bij de 
dokter, de apotheker en in het zieken-
huis.  
 
Daarnaast zijn er nog een hele reeks 
andere voordelen die veel minder be-
kend zijn. Dat is jammer.  
 
Moeilijker is dat de ziekenfondsen extra  
voordelen aanbieden, maar die zijn ver-
schillend. De ziekenfondsen besteden 
hieraan een deel van hun budget maar 
ze leggen andere accenten, geven ande-
re tussenkomsten. Wereld-Delen vraagt 
nu al deze info op bij de verschillende 
ziekenfondsen om je uitleg te geven, 
ook hun gidsen voor vrijetijd.  
Een verslag van deze samenkomst kan 
je aanvragen bij Sigrid.  
 
Iedereen die verhoogde tegemoetko-
ming geniet, heeft ook recht op kortin-
gen bij fondsen rond vrijetijd en vakan-

 

OPRUIMEN  

IN DE LENTE ? 

 

Breng jouw 
nog bruikbare  
spullen naar  

De Loods 

Voordelenbu-
reau De Kers  

 
is op woensda-
gen van 10 uur 
tot 12 uur ter 
uwer beschik-

king in het 
klooster van 
Broechem 

(Kapelstraat 19) 

VERHOOGDE TEGEMOETKOMING  -  NUTTIG OM WETEN 

ties. Ook voor uitstappen 
die De Knoesels organise-
ren!  
 
Voor (vaak grote) kortingen 
kan men sowieso bij ons 
Voordelenbureau De Kers 
terecht.  
 
Denk je dat je ten onrechte 
geen verhoogde tegemoet-
koming krijgt? Kom eens 
langs en breng zoveel mo-
gelijke documenten mee 
rond jouw inkomen en de 
beperkingen waarmee je te 
maken hebt. 
 
Aarzel niet! 
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ONDERSTEUNENDE TEAMS 

Wereld-Delen kende een werking 
waarin één vrijwilligersorgaan 
alle praktische en inhoudelijke 
aangelegenheden besprak. Die 
periode is al lang achter de rug. 

Dan kwam er een kernvergade-
ring die namens de diverse deel-
werkingen heel veel verschillen-
de aangelegenheden overliep en 
er richting aan gaf.  

Geleidelijk kregen de deelwer-
kingen een overkoepelend over-
leg, een stuurgroep waarin de 
grote en belangrijke lijnen voor 
de werking aan bod komen tot 
op vandaag. Ze helpen de deel-
werking haar doelen te bereiken. 

Nu de vereniging nog groter ge-
worden is wensen we een stap 
verder te gaan. De kernvergade-
ring wordt vervangen door drie 
“ondersteunende teams”, die elk 
een aantal belangrijke items 
voor zich nemen om de werkin-
gen te ondersteunen.  

De coördinatoren van de deel-
werkingen komen namens hun 
stuurgroepen samen in een co-
ördinerend platform. Hier zullen 
voor de werking nuttige afspra-
ken, adviezen, ideeën en prakti-
sche schikkingen aan bod ko-
men. 

In het team vrijwilligersbeleid 
wordt werk gemaakt van krachtlij-
nen voor een goed vrijwilligersont-
haal, vorming en ondersteuning, 
en wegen om voor elke vrijwilliger 
het werk aangenaam te maken. 

In het team evenementen wordt 
vooral creatief gedacht over eve-
nementen waarvoor hun raad of 
hulp wordt gevraagd vanuit het be-
stuur of de stuurgroepen. 

Elk van deze teams werkt dus “op 
vraag” en in overleg met de alge-
meen coördinator.  

De teams kunnen voor specifieke 
projecten en evenementen op zoek 
gaan naar andere medewerkers 
om hen samen uit te voeren op de 
best mogelijke manier. De begelei-
ders van de teams hebben als op-
dracht om de teams goed te laten 
overleggen en zo alle deelwerkin-
gen volwaardig aan bod te laten 
komen. 

Het wordt een hele omwenteling, 
we hopen op ge-engageerde leden 
van deze teams en we geloven erin 
dat onze werking er sterker door 
zal worden. 

Samenwerken is de leuze ! 

Er zijn nog kandidaten welkom 
voor deze nieuwe teams. 

KOM JE MEE VRIJWILLIGEN ? 

Wil je met jouw handen werken? Iets opbouwen, sorteren, dragen, maken…? 

Wil je graag coördineren? Mensen helpen elkaar te beluisteren, te ondersteu-
nen, neuzen in dezelfde richting laten zetten, kiezen voor een werking waar-
mee we samen vooruit gaan? 

Wil je graag actief zijn op sociale media en met die interesse proberen om het 
beste van onze vereniging bekend te maken aan de gemeenschap? 

Wil je af en toe eens komen poetsen, of wat ondersteunend werk doen, koffie 
zetten en zorgen dat dagelijkse dingen voorradig zijn? 

Wil je bij activiteiten met veel mensen een bijdrage leveren? Opbouwen, be-
dienen, afruimen en opruimen? 

Wil je…? Zoveel anders…? 

Er is zoveel te doen bij Wereld-Delen. Kom eens kennis maken en sla een 
babbeltje met ons! 

VRIJWILLIGER 
WORDEN ? 

 

Neem een kijk-
je op onze 
website... 

Of maak ge-
woon een af-
spraak op ons 
secretariaat. 
We hebben 
vast we iets 
dat bij jou 

past! 

 

Langdurig  
engagement  

=  
Je mag op mij  

rekenen ! 

DANKJEWEL 

De Basisschool 
Virgo Maria in 

Merksem haalde 
500 euro bij el-
kaar ten voorde-
le van onze taal-

werking. 

Wij zijn hen erg 
dankbaar! 
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LEKKER ETEN 
KAN OOK EEN    

BELONING 
ZIJN VOOR 
JOUW  BIJ-

DRAGE   TEN 
VOORDELE 

VAN ANDEREN! 

KOM JIJ OOK  

GENIETEND STEUNEN ? 

 

Dit solidariteitsmaal wordt 

georganiseerd door de 

Zuidwerking van               

Wereld-Delen.  

Sinds twee jaar waait er 

een nieuwe wind en komen 

er weer hele groepen naar 

dit feest.  

Vorig jaar dienden de vrij-

willigers zeer veel tafels 

extra te plaatsen.  

Daarom suggereren we 

alvast dat groepen zeker 

zouden reserveren voor 

een goede zitplaats op  

Culinair Solidair! 
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Bepalen welke invloed Free Service heeft op de gezinnen die er beroep op doen 
is moeilijk. De prestaties van de vrijwilligers voor die gezinnen geven wel een 
inzicht in het nut van Free Service. 

Tijdens 2019 noteerden de vrijwilligers 216 (nieuwe) klanten, die 255 keer op 
bezoek kwamen. Die klanten deden 145 keer beroep op de vervoerdiensten.  Ze 
werden verwezen door 50 verschillende organisaties. Het O.C.M.W. van Lier is 
de belangrijkste gevolgd door 5 andere verwijzers met meer dan 10 aanbevelin-
gen. De hulpbehoevende gezinnen komen uit 35 plaatsen: de stad Lier en 
“Groot  Antwerpen “ zijn veruit de belangrijkste. 

De gekozen goederen werden gemiddeld door 2,5 kernbegrippen omschreven. 
Volgens het aantal aanstippingen per kernbegrip worden volgende klassen van 
goederen het meest meegenomen: 

Huisraad (keuze uit sowi - goederen)                154  
Afzonderlijke meubelen                                      147  
Beperkte meubeluitrusting (een kamer gericht)   97  
Basismeubilair, volledige uitrusting                      90  
Goederen en artikelen voor kinderkamer             59 

Na deze opsomming moeten we besluiten dat alle meewerkende vrijwilligers de 
mensen in nood uitstekend geloodst hebben in hun zoeken naar enig comfort. 
Ze kunnen niet genoeg gewaardeerd worden! 

DE LOODS * FREE SERVICE 

Naast deze bon-
dige gegevens 
over Free Ser-
vice zijn er nog 
meer gegevens 

beschikbaar, ook 
over het  sociaal 

winkelen op 
dinsdag en 
woensdag. 

 
Daarvoor verwij-
zen we naar het 

Jaarverslag 
2019. 

AAN ALLE 200+ VRIJWILLIGERS VAN WERELD-DELEN  * BEDANKT 



Het lijkt wel een symbolisch moment voor De Knoesels:  
“op Aswoensdag herbeginnen we met een nieuwe lei.”  
Maar bij De Knoesels is het niet echt “herbeginnen”, maar wél 
een “nieuwe aanpak”.  
Op 27 februari is er nog een laatste maal Kokeneten op oude wijze, 
maar de dag voordien zoeken we duo’s, die om beurten elke woensdag 
met beperkte middelen koken voor alle aanwezige deelnemers van de 
ontmoetingsgroep. Vanaf 4 maart gaan we op die manier aan de slag. 
Hmmm! 

WEKELIJKS KOKENETEN 
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Elkaars miserie helpen dragen is het werk van 

een PAASMENS 

Wereld-Delen 
ontving in 2019 
bijna 4.000 euro 
aan giften voor 

ons project 
“Leven en over-
leven” Dat is erg 
veel. Wij zijn al-

le anonieme 
schenkers heel 
erg dankbaar. 
Het zal onze 

werking wat vrij-
heid geven voor 
extra activitei-

ten. 

OP UITSTAP 

Voordelenbureau Rap op 
stap De Kers is volop aan 
de slag en heeft verschil-
lende mogelijke activitei-
ten voorgesteld voor Jan 
en Alleman met een laag 
inkomen of vaste deelne-
mers van De Knoesels en 
De Nieuwe Wereld. 
 
Hiernaast zie je er al één 
van: twee uitstappen met 
grote kortingen naar 
Planckendael: in elk sei-
zoen en bij elk weer een 
aanrader, zeker voor ge-
zinnen. 
 
Op de website van Wereld
-Delen kan je via de link 
onder de foto hier links 
boven je inschrijven of 
informatie vragen over 
allerlei initiatieven, zoals 
goedkoop fonduen in een-
restaurant, een bezoek 
aan het Bijenhuis, deelne-
men aan het Blotevoeten-
pad in Kessel enz…  
 
Interesse? Ga dan regel-
matig een kijkje nemen 
op onze website! 
 
Of kom op woensdag eens 
langs en zoek een activi-
teit op maat van jou en 
jouw gezin! 

https://wereld-delen.be/materiele-hulp/voordelenbureau-de-kers/rap-op-stap/een-uitstap-aanvragen/


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. Ver-

meld er gewoon “werking” bij. 

Ofwel geef je een voorkeur op: bv. 

“De Loods” of “Taalwerking”… of 

een project dat via onze werking 

wordt gesteund, bv. “Centres 

Mpandilu” of “Equator”.  

Een dankwoordje ligt klaar. 

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 bij gewone giften, 

maar wel via de volgende 3 project-

rekeningen. 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 Brus-

sel, kan je storten ten voordele van 

onze werking “Het NET”, indivi-

duele begeleiding en ondersteu-

ning. Dit bedrag wordt gebruikt 

worden voor onfortuinlijke perso-

nen die wij bij Wereld-Delen opvol-

gen in moeilijke situaties. Vergeet 

niet om “project 8376” in de ru-

briek  mededelingen te vermelden!  

 

Dit project is bedoeld om kansen te 

bieden aan mensen met een laagin-

komen in vrije tijd, cultuur, sport 

en ontspanning…  Groepsactivitei-

ten binnen onze werking kosten 

veel en deze giften zijn dan ook 

heel welkom. Je kan  storten op 

BE70 8939 4402 9125 van Wel-

zijnsschakels vzw, Huidevetters-

straat 165 te 1000 Brussel. Ver-

meld “project 17022”. 

Je kan bijdragen tot de noodlij-

dende schooltjes Centres Mpandilu 

in Kananga door een bedrag stor-

ten 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 dank-

woordje sturen voor steun op 

deze drie projectrekeningen, 

want de gestorte sommen komen 

wel terecht, maar adressen van 

schenkers (een gevolg van de pri-

vacywetgeving) niet. DANK !!!! 

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 geregistreerd 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 zo verder zowat alle gekende 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 bedrag voor onze werking kunt afhouden bij de verko-

per. Je betaalt niets extra en je steunt ons dus gratis. Doe het voor ons. Dankjewel! 

GEWONE GIFTEN 

WEBSITE 

Het NET 

LEVEN & OVERLEVEN 

CENTRES MPANDILU 


