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Secretariaat 
Gasthuisstraat 19 2520 Ranst 

 03 43 43 195 (op afspraak) 

* Algemene coördinatie 
 Algemeen coördinator: Chris Nollet 
info@wereld-delen.be 
0498 75 75 04 

 
* Algemene administratie 
Gaston Defloo 
administratie@wereld-delen.be 
 

* Boekhouding 
Freddy Verhuizen 
boekhouding@wereld-delen.be 
 

Taalwerking 
Coördinator: Ria Leysen 
taal@wereld-delen.be 
0494/23 40 80 

 
Materiële hulp 
Coördinator: Willy Brands 
materielehulp@wereld-delen.be 
 
* Sociale Winkel De Loods 
Contactpersoon: 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 
0493 08 97 21 
hello@myequator.net 

 
Ontmoetingswerk 
* De Knoesels & De Nieuwe Wereld  
Coördinatie: Sigrid Boschmans  
ontmoeten@wereld-delen.be 
 

Begeleidingswerk  
Consultaties en individuele hulp 
Coördinatir: Chris Nollet 
hetnet@wereld-delen.be 
 
Zetel 
Nierlenderstraat 16 2520 Broechem          
bestuur@wereld-delen.be 
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Nieuwsbrief 

Taalwerkers uit bijna heel de Antwerpse provincie 
zijn personen die het boeiend vinden om anderstalige kinderen op 
creatieve manier te helpen bij het Nederlands. gaan aan de slag 

enkele uren per week in een school (liefst in eigen buurt). Dat ge-
beurt na goede afspraken op school onder leiding van onze regio-

nale contactpersonen 

Jonge medewerkers die graag hun han-
den uit de mouwen steken zijn welkom in Sociale 
Winkel De Loods. Op hen wacht sorteerwerk, onthaal van cliënten, 

vervoerderswerk, naargelang hun voorkeur. We zien bijzonder 
graag jonge mensen komen die met twee of drie tegelijk aan de 

slag gaan om voor verjonging te zorgen in onze rangen. 

Medewerkers voor gevarieerd secretari-
aatswerk kunnen zeker bij Wereld-Delen een uitdaging vin-
den als ze van administratie houden. Versterk onze ploeg en on-
dersteun zo de basiswerking van onze vereniging. Of volg onze 

taalwerking op en ondersteun haar. Of ga mobiel aan de slag rond 
vrijetijd en vakantie voor mensen met een laag inkomen. 

Een ondersteuner ontmoetingswerk kan te-
recht bij onze ontmoetingsgroep de Knoesels. Activiteiten opzetten, 
contact onderhouden, briefjes bedelen per deelgemeente, deelne-
mers ophalen en naar huis brengen met de wagen… het zijn taken 

die je als ondersteuner kan opnemen. 

Een onthaalmedewerker die vrijwilligers onder-
steunt, samen met hen op zoek gaat naar vormingskansen en ver-

sterking van de hele vrijwilligersequipe. 

En nog veel andere taken kan je bij ons invullen ! 

Welkom vrijwilligers: mail naar info@wereld-delen.be 
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Voor sommigen is het nu nog va-
kantie, anderen zijn nooit gestopt 
met werken bij Wereld-Delen. Er 
zijn enkele opvallende wijzigingen, 
sommige als gevolg van corona. 
De opvallendste zijn de nieuwe co-
ördinator voor de taalwerking en 
het nieuwe onderdak voor ons se-
cretariaat.  
 
Ria Leysen volgt Johan Segers op 
als coördinator van onze taalwer-
king. We zijn Johan erg dankbaar 
voor de manier waarop hij die taak 
vorm heeft gegeven. Hij is de nieu-
we contactpersoon voor onze taal-
regio Noord. Die taalregio’s veran-
deren vanaf september. Dat bete-
kent dat de scholen in een aantal 
gemeenten een nieuwe contactper-
soon krijgen. Er gebeurde immers 
een herverdeling van het werk. 
 
Met Ria Leysen hebben we nu vijf 
coördinatoren in Wereld-Delen. 
Willy Brands startte al enkele 
maanden geleden in onze materi-
ële hulp. Bij hem kunnen De 
Loods, Voordelenbureau De Kers 
en voedselhulp terecht. Het bege-
leidingswerk (Het NET) en indivi-
duele hulp (WD Solidair) blijven 
onder de hoede van Chris Nollet. 
Johan Vanhoutte is coördinator van 
de internationale werking en Sigrid 
Boschmans is aanspreekpersoon 
voor de ontmoetingswerking. 
 
In september start met hen het 
eerste coördinatorenplatform, één 
van de nieuwe overlegorganen bin-
nen Wereld-Delen. Een ander or-

LAPTOP VOOR CENTRES MPANDILU 

NIEUW ONDERDAK VOOR ONS SECRETARIAAT 

Al enkele maanden trachten we gelden te verzamelen om 
aan de Centres Mpandilu in Congo een laptop te kunnen 
bezorgen. Tot heden kregen we niet niet voldoende geld 
daarvoor bij elkaar. Vandaar deze nieuwe oproep. 

Wil je steunen? Dat door een bedrag storten op rekening-
nummer BE81 7895 7791 6924 van WD Internationaal: 
vermeld “Laptop”. Deze hulp is zéér welkom! 

WIJZIGINGEN ALLERHANDE 

Gasthuisstraat 19 2520 Ranst 

BEGEESTERD WER-

KEN  

= 

 

Werken in de overtui-

ging dat we bezorgd 

moeten zijn voor el-

kaar, dat elke stap die 

we zetten een liefdevol-

le stap moet zijn, zelfs 

als we daarvoor soms 

eens onze stem kwaad 

moeten verheffen om te 

laten gebeuren wat 

echt nodig is: datgene 

wat ons allen beter 

maakt. 

“Wees niet bang, ik zal 

er altijd voor jou zijn”, 

kan dat jouw lijflied 

zijn? 

gaan, de Werkgroep Evenementen 
is in juni opgestart met een voor-
lopig evenemententeam uit alle 
geledingen van onze werking dat 
zich momenteel buigt over extra 
inkomsten om de ”corona-
verliezen” goed te maken. 
Daarmee is er nog één nieuwe 
overleggroep niet gestart. Daar-
voor zijn we nog op zoek naar een 
vrijwilliger die het geheel van het 
vrijwilligersbeleid opvolgt. 
 
Wat niet veranderd is tot heden is 
dat Chris Nollet nog steeds voor-
zitter is, maar ook algemeen coör-
dinator en coördinator begelei-
dingswerk. Reden: er werd nog 
geen nieuwe algemeen coördina-
tor gevonden. 
 
En tenslotte is er het nieuwe 
adres van ons secretariaat te 
Ranst in de Gasthuisstraat 19. 
Daar zijn ook De Knoesels welkom 
en kan vergaderd worden. 
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WAT TELT ? CREATIEF OPLOSSINGEN ZOEKEN ! 

Als er één ding is dat deze moeilijke tijden ook ons leren, dan is het dat creatief zijn loont. 
Dat was zeker al het geval voor wat de afhaalactie van Culinair Solidair betreft (vervangende 
actie ten voordele van Broederlijk delen). En we merken dat de evenementengroep ook wat 
nieuws in huis heeft. Wereld-Delen Internationaal gaat ook op zoek naar een volledig nieuw 
initiatief en hoopt hun voorlopige ideeën te kunnen realiseren in samenwerking met andere 
partners. 

We kunnen dit enkel aanmoedigen. Als er zaken zijn die momenteel niet draaien zoals wel-
eer, dan kunnen we op zoek naar andere initiatieven. Binnen het kader van wat we als vzw 
mogen kan er veel mogelijk worden. Misschien moeten we het alleen “durven”? 

 

De paella-dag die gepland werd voor 30 augus-
tus kwam tot stand na een vrije brainstorming 
op de evenementengroep. Daar werden ver-
schillende acties voorgesteld. Enkelen daarvan 
zijn uitgesteld naar het voorjaar, andere zullen 
mogelijk in het najaar doorgaan. 

De paella-dag belooft een mooi initiatief te 
worden. We hopen dat heel veel vrijwilligers en 
familie, en heel veel supporters van onze wer-
kingen erop intekenen. Want de opbrengst is 
bedoeld om werkingskosten in coronatijd te 
dekken. 

Naast de paella is er de mogelijkheid om frika-
dellen te bestellen: kan het nog eenvoudiger? 
Alles op gezinsmaat! 

Op de laatste pagina lees je praktische info. 

WE DELEN UIT… voeding en speelgoed 

Ons secretariaat en ons ontmoetingslokaal Het Klooster wordt weldra afgebroken. Tot onze 
grote spijt, wat het gebouw bood ons veel mogelijkheden en was centraal gelegen in de ge-
meente wat voor de ontmoetingsgroep ideaal is… 

Het gebouw herbergt ook een hele voedselvoorraad, die we konden gebruiken op bijeen-
komsten allerlei en voor dringende voedselhulp. Hoe we dit laatste in de toekomst kunnen 
organiseren weten we nog niet, maar duidelijk is dat we de aanwezige voorraad best uitde-
len vooraleer we vertrekken.  

Op 21 augustus geven we alle leden van onze ontmoetingsgroepen en klanten van De Kers 
de kans om een keuze te maken uit deze voorraad om gratis mee te nemen. Ze brengen 
best hun begeleidster Sigrid op de hoogte dat ze wil-
len langskomen. 

Bovendien is de bovenverdieping nog steeds een 
voorraadplaats voor speelgoed. Verschillende gezin-
nen kwamen al langs om er een keuze te maken. 
Bovendien kwamen medewerkers van een kinderaf-
deling van een algemeen ziekenhuis en een kinder-
ziekenhuis langs om allerlei geschikt speelgoed uit 
te kiezen. Wie dus wil langskomen hiervoor, die 
maakt even een afspraak (bij voorkeur op woensdag 
of vrijdag voormiddag). 
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Sociale Winkel De Loods heeft de 
voorbije periode een stampvol ma-
gazijn vol met uitstekend tweede-
hands materiaal opgebouwd. Te-
gelijk bleven er telefoontjes ko-
men om goederen te komen opha-
len. Dat is niet vanzelfsprekend. 
Het magazijn zit zo vol omdat ver-
wijzers minder verwijzen. Hoe dat 
komt proberen we op te maken uit 
bemerkingen die wij ontvangen. 
Door corona werken veel diensten 
van thuis uit en is het contact met 
hun cliënten verminderd, fysiek 
contact wordt vaak vermeden. Er 
was een lange periode dat het niet 
toegestaan was of bijna onmoge-
lijk om op zoek te gaan naar een 
nieuwe optrek. Verhuurders kon-
den of mochten geen kandidaat-
huurders ontvangen en tegelijk 
waren heel wat mensen geremd in 
hun pogingen om te verhuizen. 
Dus waren er ook geen nieuwe 
meubels, keukenspullen... nodig 
en ook andere zaken zoals kledij 
werden niet aangekocht: winkels 
waren soms dicht, of men ging 
liefst niet winkelen. In februari en 
maart daalden het aantal asielaan-
vragen, tussen april en juli kelder-
de het aantal helemaal. Het aantal 
personen dat vanuit asielcentra op 
zoek ging naar een woonst nam 
exponentieel af. Ook dat had een 
rechtstreeks effect op de afname 
van goederen in ons magazijn.  
Kledij kreeg een groot overschot 
en lompen (die anders ook ver-
kocht werden) werden niet afge-
haald, want de firma’s draaiden 
niet op volledige capaciteit.  

RIJLES 

NOG NOOIT ZO GOEDKOOP 

Het is dus een varia oorzaken die 
maken dat ons magazijn overvol 
geraakt is. 
Tegelijk kwam de vakantietijd en 
konden wij niet over alle mede-
werkers, i.c. vervoerders beschik-
ken. De uitvoer stropte dus en 
tegelijk werden we aangemaand 
om geen leveringen in Antwerpen 
te doen omwille van COVID-19.  
Vol is vol dus. Of dat logisch is 
laten we in het midden. Soms lijkt 
het immers alsof een aantal per-
sonen met financiële noden erg 
traag geholpen worden en dus 
niet of traag verwezen worden. 
Maar Sociale Winkel De Loods 
blijft beschikbaar voor hen, voor 
iedereen die deze dienstverlening 
nodig heeft... 

Onze theorielessen wegcode, die wij inrichten voor personen die het 
Nederlands slecht beheersen, werden na coronatijd kort hervat. Ze 
waren vanwege het geldend verbod helemaal stil gelegd. In juli werd 
weer opgestart en de studenten waren er weer, en gemotiveerd. We 
weten dat het behalen van een rijbewijs voor sommigen onder hen 
betekent dat zij snel aan de slag kunnen als koerier, en dat een rij-
bewijs personenvervoer minder ver af is… Of… ze kunnen sneller aan 
het werk. Veel succes met jullie examens, studenten! 

ALS HET VOL IS IS HET VOL 

Rap op Stap De Kers heeft de voor-
bije weken gezinnen op uitstap en 
vakantie geholpen. Ook hier vielen 
veel aanvragen weg. Ten onrechte 
zijn mensen bang om gebruik te 
maken van wat wél kan. 

We bezorgden, samen met de 
diensten van de gemeente Ranst, 
aan een 80-tal gezinnen informatie 
over vrijetijdskansen, ook heel 
dicht bij. Hopelijk maakt men er 
gebruik van. 

Maar corona zorgde er ook voor 
dat uitstappen zoals vakantie en 
overnachten aan zee nog nooit zo 
goedkoop waren: een buitenkans 
voor wie dit probeerde voor zijn 
gezin! 

Zetten nieuwe buren 
op de verkeerde dag 

de foute afvalzak 
buiten, plaats dan 
geen bericht daar-
over op Facebook, 
maar vraag eens of 
ze wel een afvalka-

lender hebben? 

 

Voor je je dik maakt 
om het gelach en 

gepraat op een tro-
pische avond uit een 
naburige tuin, heb je   
er eerst aan gedacht 

dat je gisteren je 
radio door het open 
venster liet galmen? 

 

Noem je iemand 
“Marokkaan” (je laat 

het voorvoegsel 
“vuile” vallen) omdat 
je je ergert aan iets, 
weer dan : verwijten 

= vuil. En die per-
soon zou wel eens 

een Vlaams adoptie-
kind kunnen zijn... 

 

Wees geduldig, zorg 
voor goede relaties, 
en ook: je bent snel 

racistisch ook al 
meen je van jezelf 
dat dat niet zo is. 

Heb je gevoeld wat 
de andere voelt? 
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TAALWERKING, WAT BRENGT HET NIEUWE SCHOOLJAAR ? 

Taalwerkers houden ervan om aan 
de slag te gaan met anderstalige 
kinderen om hen samen met de 
school op weg te zetten naar een 
goed beheerste kennis van het Ne-
derlands. Het nieuwe schooljaar zal 
moeten rekening houden met voor-
schriften binnen het kader van de 
coronamaatregelen. Dat zal vin-
dingrijkheid en toewijding vragen 
van leerkrachten én onze vrijwil-
ligers. 

Wat wordt het? Individuele hulp? 
Kleine groepjes, één vaste  groep 
leerlingen? Online hulp via internet? 
Dat dient samen worden besproken 
door vrijwilligers en school. Samen 
met onze contactpersonen kan ge-

zocht worden naar de voor alle partijen beste regeling.  

Voor een aantal vrijwilligers zal de leeftijd en een eventuele gezondheidstoestand onrust bie-
den. Daar moet mee rekening gehouden worden. Veiligheid staat vooraan. Maar anderzijds 
willen we wel echt aan de slag en de hulp bieden waarvoor we onze taalwerking hebben ont-
wikkeld. Scholen mogen onze hulp vragen. 

Maar zoals elk nieuw beginnend schooljaar is er een grote nood aan nieuwe collega’s, vrijwil-
ligers. Op het kaartje zie je de gemeenten waar we actief zijn. Naast de blauw gekleurde, 
waar momenteel geen nieuwe taalondersteuners nodig zijn, zijn er wel één, twee of drie va-
catures in andere gemeenten. En alles doet vermoeden dat er meer vacatures zullen bijko-
men vanaf september. Kandidaten mogen zich dus aanbieden via taal@wereld-delen.be. 

NIEUW TELEFOONNUMMER 
VAN ONZE TAALWERKING : 

0494/23 40 80 

ONS STEUNEN BRENGT VOOR U MEER OP ! 

Wie ons steunt via projectrekeningen met belas-
tingsvoordeel betaalt in praktijk slechts zo’n 40% 
van het gestorte bedrag als gevolg van corona…  
We zijn elke schenker dan ook zeer dankbaar. 
(Weet wel, wij kunnen jullie niet persoonlijk dan-
ken: een gevolg van onze privacywetgeving)… 
Daarom doen we het alvast vooraf ! 

 

Voor ons zijn deze rekeningen van toepassing: 

BE80 7765 9023 3377 : Caritas Hulpbetoon vzw, Liefdadigheidsstraat 39 1210 Brussel voor 
ons “project 8376, Het NET”. 

 

BE70 8939 4402 9125 : Welzijnsschakels vzw, Huidevettersstraat 165 1000 Brussel voor ons 
“project 17022, Leven en overleven”. 



Pagina 6 Jaargang 20, nr. 3 

Vraag van een 
bewoner uit de 
Van den Nest-

laan. 
 

“Beste, ik weet dat 
Wereld-Delen zich 

het lot aantrekt van 
mensen die hun 
heil in België ko-

men zoeken. Ik heb 
meer dan eens met 
bewoners van het 
asielcentrum een 

praatje gevoerd. Ik 
weet wat een aan-

tal van hen aan 
miserie heeft mee-
gemaakt. Maar wat 
ik voor hen zo on-
eerlijk vind is dat 

ze ook hier vaak als 
uitschot worden 

behandeld. Op het 
internet las ik com-
mentaren over het 
gebruik van mond-
maskers. Steeds 

dezelfden vertellen 
leugens over deze 
mensen. Die kla-
gers wonen niet 
eens in de buurt. 
Ze zouden nooit 
een mondmasker 
dragen. Een groffe 
leugen: ik zie dat 
zij zich veel beter 
aan de regels hou-
den dan Belgische 
mensen. Misschien 
dat zij (omdat ze 
weinig Nederlands 
verstaan) de eerste 
dagen wat meer in 

de fout gingen, 
maar nadien was 

alles prima. Waar-
om dan toch al die 
vernederende com-
mentaar. Gelukkig 

verstaan zij die 
niet, maar dat kan 
toch zo niet! Kan 
Wereld-Delen iets 
hieraan doen?” 

 
WD: “Mevrouw, als 
vereniging zullen 
wij hier aandacht 

voor vragen. Online 
stond een bericht 
dat ons asielcen-

trum zich bijzonder 
ging inspannen op-
dat alles goed zou 

verlopen.” 

Ieder van ons heeft in de voorbije 
maanden zeker geleerd hoe goed 
het is te mogen rekenen op me-
demensen die om ons bezorgd 
zijn, die denken aan onze veilig-
heid, die een steun zijn tijdens 
moeilijke dagen. Dat hebben we 
mogen ontdekken in de marge 
van deze coronatijd. 

 

Voor mensen met een laag inko-
men is het een hoogst onzekere 
tijd. Voor hen die ook nog een 
zorg voor de gezondheid meesle-
pen of die er alleen voor staan is 
het een extra moeilijke tijd. Covid 
19 maakt een aantal van ons, 
mensen met minder kansen, 
bang. Velen durven het huis niet 
uit, durven geen vrijetijdsbeste-
ding aangaan zoals vroeger (ook 
al kan en mag dat), sommigen 
durven amper nog naar een win-
kel gaan.  

We hebben voor hen toch een 
boodschap: durf te leven! Kies 
een bubbel (als dat kan - zeker 
als je er alleen voor staat) met 
betrouwbare personen, met wie 
je samen al eens kunt ontspan-
nen en jouw kot durft verlaten… 
met de vereiste veiligheidscondi-
ties.  

 

Moeilijk is het ook voor hen die 
langdurig ziek zijn, of die al voor 
het begin van de coronatijd de 
noodzaak zagen opduiken van 
ziekenhuisbezoeken, een medi-
sche verzorging of therapie. Vaak 
werd dat allemaal hals over kop 
stopgezet omwille van corona en 
kwam/komt dit nu langzaam aan 
weer op gang. Sommigen hebben 
hierdoor achterstand opgelopen 
in hun behandeling en stootten 
hiermee tegen een extra verve-
lende belasting. Voor hen weegt 
niet alleen  het ingesloten zijn 
door coronaregels, maar ook ver-
lies van mogelijkheden, van voor-
uitzicht op beterschap. Zo onder-

steunen we dankzij Wereld-
Delen hier en daar personen die 
het soms nog moeilijk zien zit-
ten. Aanvankelijk gaven we ook 
extra voedselhulp maar sinds 
enige weken ontvangt het 
OCMW extra subsidies waarmee 
ze materiële noden van cliënten 
en van toevallige noodlijdenden 
kunnen helpen. 

 

In De Loods merken we dat 
OCMW’s en CAW’s 
(vermoedelijk door het vele van 
thuis uit werken) toch minder 
betrokken zijn op zwakke gezin-
nen. Het lijkt er tegelijk ook op 
dat er minder verhuisd wordt 
dan in gewone tijden (ook al is 
de verkoop van huizen op de 
gewone markt gestegen - en 
zelfs duurder geworden). In ie-
der geval hebben we massaal 
veel goederen maar worden 
minder personen dan normaal 
naar ons doorverwezen.  
Met enige bezorgdheid vragen 
we ons af of deze “luwte” niet 
enige “verwaarlozing” van min-
der sterke gezinnen kan bete-
kenen. Hopelijk is dat niet het 
geval!  

 

En dan staan we vlak voor een 
nieuw schooljaar. Taalvrijwil-
ligers staan voor veel vragen. 
De scholen trouwens zelf ook. 
Maar wat belangrijk is is dat 
voor elke vrijwilliger de corona-
voorschriften gelden voor elke 
opdracht zoals die van toepas-
sing zijn in de werksituatie 
waarin zij terecht komen. Dus: 
voor een schoolomgeving kan 
men samen met de directie be-
kijken wat en hoe men binnen 
dat kader het vrijwilligerswerk 
kan doen. Goed is om erbij be-
zorgd te zijn, maar bied jouw 
diensten maar aan. 

BEZORGD ZIJN KAN GEEN KWAAD 
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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 

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! 

Ons Europees project Equator is 
met fierheid afgerond én gaat ver-
der. In het kader van dit project 
werden een aantal internationale 
reizen gepland die stof zullen ople-
veren voor verscheidene documen-
taires waarin de duurzame ontwik-
kelingsdoelen en kinderrechten 
vooraan staan. Coronaperikelen 
zorgden ervoor dat deze reizen niet 
konden doorgaan.  

INTERNATIONAAL IN BEELD 

Het blijft nu wachten op het goede moment om deze reizen te ondernemen. Deze projectfa-
se wordt verder gesubsidieerd via de provincie Antwerpen, die corona-uitstel heeft verleend. 

Wanneer de documentaires klaar zijn zullen zij op de Vlaamse tv en op allerlei culturele of 
educatieve locaties getoond worden. 

De gewone werking van Equator, met de website die werd gecreëerd, en de talrijke films uit 
scholen van vele landen gaat sinds het beëindigen van de “Europese projectfase”  verder 
onder de hoede van Equator VZW, een nieuwe vereniging die daartoe werd opgericht, er-
kend en waarvan de statuten al enkele maanden verschenen in het Belgisch Staatsblad. De 
duurzaamheid van dat project lijkt alvast verzekerd. 

SOEPELE MEDEWERKERS 

Je moet het toch maar doen: met deze tropische 
temperaturen en coronasfeer je beste beentje 
voorzetten in onze Sociale Winkel De Loods. Toch 
zijn we zeer bezorgd met zijn allen. Onze vrijwil-
ligers in het magazijn hebben een vrij hoge ge-
middelde leeftijd. Zij hopen dat er spoedig jonge
(re) collega’s komen om het werk na hen verder 
te kunnen zetten. En dat is van belang. We zijn 
in de vorm waarop wij werken een uniek project 
in tweedehandse goederen. Heb je zin om te ko-
men meewerken en de toekomst samen voor te 
bereiden? Stel je kandidaat ! 



Dank voor de steun 

Als COVID-19 één belangrijke impact heeft op onze 
werking dan is het op het gebied van onze ontmoe-
tingswerking. Nog steeds jaagt het virus angst aan bij 
velen. Het samenkomen, ook in kleine groep in veilige 

omstandigheden, het op uitstap gaan, samen wandelen of iets samen ontdekken… het schrikt 
mensen af. Dus krijgen we zeer weinig mensen op de been.  

Gelukkig zijn er enkele gezinnen die toch samen op vakantie zijn durven gaan naar de kust, of 
die een daguitstapje hier of daar verkiezen. We moedigen hen graag aan. Blijf niet in uw kot 
zitten als je via eenvoudige activiteiten een veilig sociaal leven kunnen hebben. Doe wat je 
goed vindt, we helpen je graag! 

O, nog iets…, leden van De Knoesels kunnen paella afhalen op onze afhaalactie aan de prijs 
voor kinderen… Noteer! Bestel gerust... 

NEEM DEEL AAN ONZE PAELLA-ATIE / BETALEND INSCHRIJVEN OP HET NIPPERTJE TOT 26 AUGUSTUS... 

WEES NIET BANG 


