
VZW Recht en Welzijn 
Wereld-Delen 

 
Secretariaat 
Kapelstraat 19 2520 Broechem 
03 43 43 195  
 

* Algemene coördinatie 
info@wereld-delen.be 
0498 75 75 04 

 
* Administratie 
Gaston Defloo 
algemeen@wereld-delen.be 
administratie@wereld-delen.be 
 

* Boekhouding 
Freddy Verhuizen 
boekhouding@wereld-delen.be 
 

Taalwerking 
Coördinator: Johan Segers 
taal@wereld-delen.be 
0475 38 48 76 

 
Materiële hulp 
Coördinator: Willy Brands 
dienstverlening@wereld-delen.be 
 
* Sociale winkel De Loods 
Tini De Roover 
Van den Nestlaan 104b Broechem,  
0491 07 87 51  
deloods@wereld-delen.be 
> free service op afspraak (website)   
> sociaal winkelen dinsdag en woens-
dag 10-12 uur.  

 
* Rap op stap De Kers 
Nathalie Frans & Carine De Mol 
dekers@wereld-delen.be 
0468 52 43 07 
op woensdag: 10-12uur 

 
Zuidwerking 
Coördinator: Johan Vanhoutte 
internationaal@wereld-delen.be 
0486 66 57 84 

 
* Werkgroep WD Internationaal 
 
* Equator / Evenaar 
Chris Nollet 
0493 08 97 21 
hello@myequator.net 

 
Ontmoetingswerk 
* De Knoesels  
Sigrid Boschmans  
ontmoeten@wereld-delen.be 
 

Begeleidingswerk  
Consultaties en individuele hulp 
hetnet@wereld-delen.be 

 
Zetel 
Nierlenderstraat 16 2520 Broechem          
Chris Nollet, voorzitter  
bestuur@wereld-delen.be 
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Nieuwsbrief 

Door de corona-maatregelen vielen 
bij Wereld-Delen enkele grote en be-
langrijke activiteiten weg. Zo viel het 
solidariteitsmaal Culinair Solidair in 
het water, kon de eerste rommel-
markt van 2020 niet doorgaan en 
betreurden onze Knoesels de afge-
lasting van hun jaarfeest. 

Ondertussen vielen de meeste vaste 
activiteiten stil. Hier en daar werd 
door vrijwilligers hulp verleend bij 
verschillende initiatieven. En we ver-
namen dat een aantal vrijwilligers 
zich ook buiten Wereld-Delen inzet-
ten om hulp te bieden in coronatijd. 
Proficiat! 

Voor het magazijn kregen we snel 
een uitzondering om in dringende 
situaties goederen te kunnen bezor-
gen. Verschillende gezinnen vroegen 
voedselhulp en kregen die via onze 
werking. Daaronder ook nieuwe ge-
zinnen. Wekelijks werden de Knoe-
sels door de coördinator Ontmoe-
tingswerk gebeld of gemaild om hun 
noden te kennen en om hen een 
stem te laten horen. Ook dat bleek 
een zeer zinvol initiatief. Andere 
werkingen schakelden over naar 
werken op afstand.  

Wat brengt de toekomst? 

We gaan ervan uit dat alles zich stil-
aan zal herstellen. Vergaderingen 
herstarten weer in fysieke vorm. Het 
magazijn is open met de nodige vei-
ligheidsmaatregelen, het secretariaat 
ook. De groentebedeling is vorige 
maand al weer opgestart.  

De taalactiviteiten blijven op een 
heel laag pitje. Ook de Zomerbabbel 
in Lier gaat nog niet door. Onze ver-
keerslessen ook nog niet. 

Vrijetijdsactiviteiten in groep zullen 
ten vroegste eind juni weer mogelijk 

zijn, maar De Knoesels kunnen 
waarschijnlijk al vanaf 10 juni we-
kelijks naar de maaltijd. Die ver-
vangt de wekelijkse ontmoetingen 
en verloopt met de nodige afspra-
ken. Vermoedelijk zullen in de zo-
mermaanden weer buitenactivitei-
ten doorgaan in groep. 

WD Internationaal gaat op 28 juni 
aan de slag met een afhaalactie 
van enkele gerechten ten voordele 
van Broederlijk Delen. Doe mee! 

Of de jaarlijkse barbecue op 22 au-
gustus zal mogen doorgaan is nog 
een vraagteken. 

We duimen in ieder geval mee om 
weer vruchtbaar te kunnen herop-
starten in september met alle 
werkzaamheden. Ondertussen 
houden wij ons aan de veiligheids-
maatregelen en zijn we daarin een 
voorbeeld, niet?! 

WIJZIGINGEN ALLERHANDE 
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Officieel ging in januari een gemeente-
lijk netwerk vrijetijdsparticipatie van 
start. Dat begon met hindernissen om-
dat de officiële erkenning van hoger-
hand heel lang op zich liet wachten.  
 
Wat verandert er? 
Voor vrijetijdsactiviteiten komt er een 
gemeentelijke afspraak waarmee men-
sen met een laag inkomen belangrijke 
kortingen kunnen krijgen zoals dat 
vroeger al gebeurde via het Fonds voor 
vrijetijdsparticipatie.  
 
Daarvoor kan men ook nu terecht in het 
Voordelenbureau Rap op Stap De Kers. 
Daar blijven naast deze voordelen ook 
de knoeselpas en kortingen op daguit-
stappen en vakantie mogelijk.  
Of de knoeselpas ingeschakeld blijft 
voor culturele, sport– en ontspannings-
activiteiten binnen het vrijetijdsaanbod 
is nog even afwachten. Wij hopen alvast 
van wel. 
 
Er zullen vanaf nu ook bijeenkomsten 
georganiseerd worden op gemeentelijk 
vlak waarbij lokale aanbieders rond 
vrijetijd aan het woord komen en hun 
aanbod kunnen afstemmen op de doel-

 

OPRUIMEN  

IN DE LENTE ? 

 

Breng jouw 
nog bruikbare  
spullen naar  

De Loods 

LAPTOP VOOR CENTRES MPANDILU 

GEMEENTELIJK VRIJETIJDSNETWEK 

groep van mensen met een 
laag inkomen. Die groep zal 
op zijn beurt gehoord wor-
den en kunnen zeggen wat 
zij verlangt.  
 
Met de nodige informatie 
via gemeentelijke wegen 
zal de lokale bevolking be-
ter betrokken worden bij 
deze werking. Zo hopen we 
dat meer mensen die er 
recht op hebben, zullen 
kunnen genieten van deze 
voordelen. 

Zes maanden lang bijna kregen we op geen 
enkele manier contact met de directie van 
de centres Mpandilu. Een gsm-nummer had-
den we ook niet. Dankzij de inspanningen 
van Equator kregen we eerst contact met 

het aartsbisdom (inrichtende macht) en Caritas in Kananga. Het 
duurde nog even voor we meer wisten, maar we werden in ieder ge-
val gerustgesteld omtrent de wering van de scholen. Die liep goed. 

Uiteindelijk bleek dat de enige oude computer die scholen bezaten 
het had begeven en dat daardoor ook alle internetcontacten waren 
weggevallen.  

Momenteel doen we een oproep via Facebook om bij te dragen tot 
de aankoop van een nieuwe laptop. Die zal ongeveer 800 euro be-
dragen en zal via een Congolese pater Scheutist, die momenteel in 
belgië verblijft, naar ginds worden gebracht. Wil je steunen? Dat 
door een bedrag storten op rekeningnummer BE81 7895 7791 
6924 van WD Internationaal: vermeld “Laptop”. Deze hulp is zéér 
welkom! 

We gedenken Gilberte 

De Maeseneer,  

moeder van Tanja 

Van Leemput  

(De Knoesels)  

overleden op 82-jarige 

leeftijd. 
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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 inter-

netbrowser en vanaf dan gebeurt alles vanzelf. Per aankoop die je via één van die vermelde web-

shops 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! 

 

De rekken van de winkels liggen na het 
hamsteren weer vol. Maar dat is geen goed nieuws voor 
mensen in armoede. Sinds het begin van de coronacrisis 
kregen wij verschillende keren de melding “Ons geld is 
(bijna) op, heb je wat eten voor ons?” Meestal gebeurde 
dit in de week voor deze mensen hun maandelijkse uit-
kering kregen. Ze kregen dan ook een zak voeding uit 
onze noodvoorraad.  

Personen die ons willen helpen, of tuinders die ons ver-
se groenten willen bezorgen, zijn daarvoor dan ook zeer 
welkom. Ze mailen best naar hetnet@wereld-delen.be 
of bellen naar 0498 757504. Dank u! 

MIJN GELD IS OP, HEB JE ETEN VOOR MIJ 

Zoals steeds zoeken we gemotiveerde 
vrijwilligers voor allerlei opdrachten in 

onze werking: 

 Taalcoaches in scholen (september) 

 2 administratieve medewerkers 

 Algemeen coördinator  

 Medewerker vrijwilligersbegeleiding 

 Medewerkers Sociale Winkel 

 IJveraars internationale werking 

Mail naar info@wereld-delen.be 

Ons Europees project 
Equator loopt eind deze maand af, na twee 
maanden corona-uitstel. Tenminste het pro-
ject dat gezorgd heeft voor een professioneel 
platform waarmee momenteel al zo’n 40 
scholen uit heel de wereld via 200 filmpjes 
over duurzame ontwikkelingsdoelen met el-
kaar communiceren. Heel veel leerlingen 
worden zo langzaam wereldburgers. Het dos-
sier wordt afgesloten en de verdere begelei-
ding zal gebeuren door EQUATOR vzw, geleid 
door hetzelfde team.  

Er waren vier aansluitende projecten, waar-
van twee nog met uitstel kunnen uitgevoerd 
worden tot begin 2021. Eén werkt met 20 
Antwerpse scholen, en het ander zal drie 
Afrikaanse landen bezoeken en zorgen voor 
filmmateriaal dat op de VRT en in zalen zal 
vertoond worden, naast getuigenissen van 
kinderen. Nog 110 filmpjes worden verwacht. 

BLIK OP DE WERELD 



Dank voor de steun 

CULINAIR SOLIDAIR  
Zondag 28 JUNI  * 12—14 uur in Het klooster, Kapelstraat 19 Broechem 


