
VZW Recht en Welzijn 
Wereld-Delen 

 
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 
algemeen@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 & Stien Vloeberghs 
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 
* Werking Equator  
0493 08 97 21 
hello@myequator.net 

 
Ontmoetingswerk 
* De Knoesels & De Nieuwe Wereld  
Coördinatie: Sigrid Boschmans  
0491 97 83 86 
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 
ON BE 0459 814 147 
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Nieuwsbrief 

“ESSENTIEEL” 

Het woord “essentieel” is hetgeen op dit ogenblik de corona-maatregelen bepaalt 

die voor Wereld-Delen van toepassing zijn. Sommige van onze activiteiten worden 

als “niet-essentieel” aanzien, anderen wel. In onze werking zijn in principe alle 

activiteiten verboden die niet essentieel zijn. Alle nodige maatregelen moeten toe-

gepast worden voor een veilige dienstverlening conform de richtlijnen van de re-

gering(en). Wereld-Delen is daarbij een “werkgever” van vrijwilligers weliswaar 

en dat houdt ook verplichtingen in.  

Welzijnsschakels zoals wij werden uitgenodigd om actief te zijn in functie van het 

welbevinden van onze “leden” of “klanten”: dat is een essentiële activiteit, maar 

ze moet veilig kunnen verlopen. Concreet kunnen als essentieel omschrijven: de 

maandelijkse groentebedeling, het bezorgen van noodvoeding, de taken van onze 

taalcoaches op school, bijstand aan kansarmen in psychosociale nood (op de 

drempel(!), en het in noodsituaties bezorgen van meubilair, huisraad, nuttig keu-

kengerei en dergelijke tot op de drempel van de woningen.  

Bij de taalwerking blijken er echter scholen te zijn die er anders over denken, 

alhoewel de richtlijnen taalcoaches expliciet als essentieel omschrijven. Admini-

stratief werk moet thuis gebeuren tenzij het niet anders kan.  Het is dus echt 

schipperen. Voor elke vrijwilliger die toch actief is dient Wereld-Delen een attest 

van noodzakelijke verplaatsing af te leveren, als bewijs dat men een “essentiële” 

verplaatsing maakt. Coördinatoren leveren die af. Alle andere activiteiten mogen 

niet doorgaan: geen sociaal winkelen, geen ontmoetingen, geen “fysieke” vorming 

enz…  Werken op afspraak kan enkel als het “noodzakelijk” is (bv. noodzakelij-

ke verwijzingen naar Free Service in De Loods), of werkoverleg waarbij men het 

ter plaatse beschikbare materiaal nodig heeft, maar afspraken met leerkrachten 

moeten online doorgaan.  

Ophalen van goederen door De Loods mag niet, maar goederen aannemen die 

men op afspraak brengt op de momenten dat men er toch om dringende redenen 

moet zijn, kan wel. Sorteren is dan weer uitgesloten, behalve goederen de noodza-

kelijke bezigheden zouden verhinderen. Een moeilijke evenwichtsoefening dus.  

Vanuit het ontmoetingswerk werkt men aan creatieve zaken rond Kerstmis. Via 

het nieuwe lokaal netwerk vrijetijdsparticipatie wordt hierop ook ingezet. 

Verder kunnen we alleen duimen voor een snel wegebben van de corona-

pandemie. Enkel dan - zo ziet het er naar uit - zullen wij een meer gewone aanpak 

kunnen aanvatten. Intussen geldt dit voor ieder persoonlijk: wij laten ons niet 

plat slaan door corona, en zorgen voor elkaars veiligheid! Goede moed! 
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De coronamaatregelen kunnen 
niet blijven zoals ze nu zijn. Als er 
beterschap komt dan zal er weer 
meer mogelijk zijn voor iedereen. 
 
Rap op Stap De Kers is een reisbu-
reau voor mensen met een klein 
budget. Jammer is op dit moment 
dat we wel een weekendje met jou 
kunnen plannen aan zee of zo, 
maar als alle winkels, attracties en 
restaurants dicht zijn, dan is hier 
niet veel leuks aan. Als dat veran-
dert, als dierentuinen en andere 
attracties weer open gaan, dan 
kan je bij ons weer volop terecht 
om met serieuze kortingen jouw 
“kot” weer te verlaten. 
 
Maar er bestaan echt nog wel mo-
gelijkheden: culturele optredens 
bijvoorbeeld: er worden strenge 
veiligheidsmaatregelen voorzien, 
maar als je een plaatsje kan be-
machtigen dan kan je er wel van 
genieten. 
 
We denken eraan om opnieuw on-
ze nieuwsbrief “De Kers op de 
taart” aan al onze adressen te be-
zorgen. Jammer dat we niet van 
alle mensen uit Ranst met een 

KNOESELPAS 2021 AANVRAGEN 

Vanaf november kan je een nieuwe knoeselpas aanvragen. Doe 
dat via WhatsApp 0468 52 43 07 of mail naar dekers@wereld-
delen.be.  
Men zal je nog eens vragen naar jouw gezinsinkomsten. Daar is 
er goed nieuws voor mensen met een laag inkomen die huren. 
Hun inkomsten mogen gevoelig meer bedragen dan voorheen. 
Meer mensen zullen dus in aanmerking komen. In de loop van 
december krijg je jouw knoeselpas via de post thuis besteld. 

DE KERS BEREIDT ZICH VOOR 

ZOOMEN: 
 

PRACHTIGE  
UITVINDING 

 
Zelfs met een 
eenvoudige 

smartphone kan 
je met elkaar con-

tact houden.  
 

Enkelen van  
De Knoesels vra-

gen wie op die 
manier af en toe 
met elkaar wilt 

afspreken.  
 

Lijkt een goed 
idee! 

 
Laat het weten: 

 
0491 97 83 86 

klein inkomen een gsm-nummer 
of e-mailadres hebben. Dat zou 
het ons gemakkelijker maken om 
iedereen te bereiken. Flyers kan 
je spoedig wel verwachten. 
 
Dan is er ook de Knoeselpas, 
waar voordelen aan vast hangen, 
of waarmee je kan bewijzen dat 
je tot de groep behoort die extra 
voordelen kan krijgen. In het re-
cente overleg met OCMW Ranst 
hebben we geleerd dat we een 
hoger inkomensbarema mogen 
aanrekenen aan personen die hu-
ren. Dat kan een groot verschil 
maken voor een aantal van De 
Knoesels, die nog geen recht had 
op kortingen. Men zegge het ver-
der…! 
 
Tenslotte nog dit: we zijn weer 
met twee op ons bureau! En dus 
kunnen wij je weer sneller en uit-
voeriger van dienst zijn! 
 
Hoe kan je ons bereiken? Handig 
is WhatsApp via telefoonnummer 
0468 52 43 07 of  e-mail de-
kers@wereld-delen.be, maar de 
woensdagpermanentie is nog 
voor onduidelijke tijd gesloten... 
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OP DE DREMPEL 

Om weerwerk te bieden aan de afvlakking en vereenzaming 
als gevolg van corona willen we in het begeleidingswerk 
meer aandacht bieden aan het werk “op de drempel”. Zo 
kunnen buddy’s bij Wereld-Delen aan de slag om mensen 
van dienst te zijn bij kleine dingen, maar ook om samen 
eens te wandelen, een uitstap te maken. Samen met De 
Kers en de Knoesels moet dit lukken. 

NIEUWE DIRECTEUR IN CENTRES MPANDILU 

Een aantal 
vrijwilligers 

was de voor-
bije tijd 

“positief” ge-
test: het wer-
den vaak ban-

ge dagen. 
Sommigen 

werden ernstig 
ziek, anderen 
veel minder, 
sommigen 

niet.  We dui-
men voor al 

onze collega’s 
die op een of 

andere manier 
door corona 

tot enige angst 
en onzeker-
heid werden 

en worden ge-
dreven.  

Geheel onverwacht kre-
gen wij op 17 november 
bericht van de benoe-
ming van zuster Elisa-
beth Muende tot nieuwe 
bestuurder van de Cen-
tres Mpandilu in Kanan-
ga. Het bericht was af-
komstig van de diaco-
nale diensten van het 
aartsbisdom Kananga 
en bevatte ook de offi-
ciële goedkeuring door 
de staat als prefect. 

Onmiddellijk hebben wij 
contact opgenomen om 
ons te verifiëren van de 
samenwerking. Die ging 
de laatste tijd erg moei-
zaam en eerdere be-
richten nadat zuster 
Christine Muangi, de 
voorgaande directeur 
een belangrijke op-
dracht had gekregen 
binnen haar orde, we-
zen erop dat zij beide 
taken niet samen uitge-
voerd kreeg. 

school vanaf september ook 
kooklessen zou organiseren. 

De snelle communicatie van 
de nieuwe “prefect” kan wij-
zen op de komst van een 
nieuwe positieve wind die 
waait doorheen de schooltjes. 

Pater Frans Douwen, eerdere 
directeur, werd op de hoogte 
gebracht in het rusthuis in St 
Pieters-Leeuw en reageerde 
simpel “het leven gaat voort”! 

Zuster Elisabeth Muende reageerde 
vrijwel onmiddellijk, blij dat we haar 
feliciteerden en gaf aan dat zij goed 
op de hoogte was van de laatste ge-
beurtenissen.  

De Centres Mpandilu nemen een loka-
le opdracht op zich in het kader van 
de coronapandemie: ze zetten een 
noodrestaurant op poten. We hebben 
daarvoor een subsidieaanvraag inge-
diend en hopen erop dat dit zal luk-
ken. Een duurzaam gevolg daarvan 
zou kunnen zijn dat de secundair 

Logo Centres Mpandilu 
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BLIJF ONS ZEKER NU STEUNEN ! 

Wie ons steunt via projectrekeningen met belastingvoordeel be-
taalt 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 kun-
nen jullie niet persoonlijk danken: een gevolg van onze privacy-
wetgeving)… Daarom doen we het alvast vooraf ! 

Voor ons zijn deze rekeningen van toepassing met de weer te geven vermeldingen tussen 
haakjes: 

BE80 7765 9023 3377 : Caritas Hulpbetoon vzw, Liefdadigheidsstraat 39 1210 Brussel voor 
ons “project 8376, Het NET”. (Voor basisnoden van hulpvragers) 

BE70 8939 4402 9125 : Welzijnsschakels vzw, Huidevettersstraat 165 1000 Brussel voor ons 
“project 17022, Leven en overleven”. (Om het leven van kansarmen ‘prettiger’ te maken) 

BE10 2100 4715 6604  : Caritas International , Liefdadigheidsstraat 39 1210 Brussel voor 
ons internationaal project Centres Mpandilu “P1286/Mpandilucentra/DRC”.  (Voor de basis-
werking van deze schooltjes voor doven en slechthorende kinderen) 

Deze hulp is zéér welkom!  

Buddy’s, om mensen in coronatijd te helpen: winkelen, samen wandelen, dagelijkse zaken re-
gelen, hulp bieden “op de drempel” 

Taalwerkers in 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 gebeurt na goede afspraken op school 
onder leiding van onze regionale contactpersonen 

Jonge medewerkers die graag hun handen 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 secretariaatswerk (bv. boekhouding) kunnen zeker bij 
Wereld-Delen een uitdaging vinden. Versterk onze ploeg en de basiswerking van onze vereni-

ging. Of volg onze taalwerking op en ondersteun haar.  

Een ondersteuner ontmoetingswerk kan terecht bij onze ontmoetingsgroep de Knoesels. Ac-
tiviteiten opzetten, contact onderhouden, briefjes bedelen per deelgemeente, deelnemers opha-
len en naar huis brengen met de wagen… het zijn taken die je als ondersteuner kan opnemen. 

Een onthaalmedewerker die vrijwilligers ondersteunt, samen met hen op zoek gaat naar vor-
mingskansen en versterking van de hele vrijwilligersequipe. 

En nog veel andere taken kan je bij ons invullen ! 

Welkom vrijwilligers: mail naar info@wereld-delen.be 

Dank voor de steun 
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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! 

Steun onze internatio-

nale werking  door 

jouw bestelling te doen 

bij onze eindejaarsactie. 

Je kan online bestellen 

op onze website of het 

formulier bezorgen bij 

Vanhoutte Johan, Pater 

Domstraat 43 Broe-

chem. Afhalen: Fran-

ciscusheem Broechem 

Uit “spirituelevrienden.com” lezen we een gebed van een joods man, slachtoffer in een Duits vernieti-

gingskamp: 

Heer God, als U zult komen in Uw glorie, denk dan niet alleen aan de mensen van goede wil. 

Denk ook aan de mensen van slechte wil. Maar denk dan niet aan hun gruweldaden. 

Denk aan wat die daden aan vruchten hebben opgeleverd: bij sommigen geduld, bij anderen moed. 

Denk aan de kameraadschap, aan de deemoed, de zielengrootheid en de trouw die wij aan hen te 

danken hebben. 

Heer God, geef dat de vruchten die wij hebben voortgebracht hun eens tot redding mogen zijn.  

 

Wat mogen wij hopen dat het overleven van COVID-19-pandemie ons zal brengen? 

Dat we onthouden dat mensen niet kunnen leven zonder mensen die om hen geven, dat we mensen 

zijn van vlees en bloed, geen vluchtige gezichten uit een zoomgesprek of geluid van snelle telefoons. 

Dat we beseffen dat we samen onze schouders ergens onder te zetten echt vruchtbaar is en dat we ons 

gerust persoonlijke genotjes (zeker die anderen in gevaar kunnen brengen) moeten durven ontzeg-

gen omdat we van het mensdom houden. 

Dat we door te zeuren niets oplossen, maar wel door in te zetten op contact en moedige vriendschap. 




