
 
Wekelijks winkelen (voor eigen gebruik) mits kleine bijdrage  

op dinsdag en woensdag van 10 tot 12 uur of op afspraak. 
 

• Het sociaal winkelen is ons normaal aanbod, bedoeld voor personen met een laag inkomen, 
verwezen door een  erkende dienst, OCMW, CAW, sociale diensten, Het NET... Geen afspraak 
nodig. Voor alle gewone verwijzingen. 

• Bij de eerste aanmelding wordt een SoWi-pas aangemaakt, die men bij bezoeken nadien toont. 

• Jaarlijks is een nieuwe verwijzing nodig, ofwel bewijst men zelf zijn (laag) inkomen. 

• Rechthebbende personen zijn o.a.: 

• p. met een leefloon(-equivalent) of andere vorm van laag inkomen dat bij de verwijzer be-
kend is 

• p. met RVV-statuut (cfr. attest verhoogde tegemoetkoming) 

• houders van een kortingspas zoals “Uit-pas kansentarief”, Vlampas, Knoeselpas, Z|pas… + 
gelijkaardige passen van erkende diensten of organisaties 

• p. met attest schuldbemiddeling zolang als de bemiddeling loopt 

• wie niet tot bovenstaande groepen hoort en bij het eerste bezoek (en nadien jaarlijks) aan 
de verantwoordelijke van De Sociale Winkel een laag inkomen kan aantonen met de nodi-
ge documenten. Onderstaande bedragen netto gezinsinkomen mogen niet overschreden wor-
den (laatste aanslagbiljet of inkomensbewijzen van alle gezinsleden bv. loonfiches, fiches 
281.10, …). Het netto gezinsinkomen dient lager te zijn dan onderstaande bedragen per aan-
tal personen, die op hetzelfde adres gedomicilieerd zijn, ongeacht of er al dan niet een familie-
band is. Maximum bedragen als je gezin bestaat uit:  1 persoon: 12.197 euro;  2 perso-
nen:16.484 euro;  3 personen: 18.095 euro;  4 personen: 19.706 euro;  5 personen: 21.317 
euro, en verder per extra persoon: 1.611 euro extra per jaar. 

 
FREE SERVICE: Uitzonderlijke gratis hulpverlening  

Telkens nieuwe afspraak via de verwijzer. 
 

• Free service is bestemd voor mensen die zich in een precaire armoede- of noodsituatie be-
vinden: zonder bestaansmiddelen, of in een crisismoment (bv. woningbrand). Deze situatie 
wordt beoordeeld door de verwijzer in het kader van een begeleidingsrelatie.  

• De verwijsbrief bevat precieze gegevens over de noodzakelijke goederen en moet de vermelding 
“Free Service” (Gratis hulp) bevatten. 

• Bij elke nieuwe verwijzing (bv. andere goederen) is een nieuwe verwijsbrief nodig. 

• Cliënten met kledijnood mogen 3x (1x per seizoen) terugkeren. 

• Goederen zijn gratis. 

Winkelen in een stapelruimte met huisraad, meubilair, keukengerei,  kledij, speelgoed, enz. 
“Alles wat in een huis nodig is.” Geen voeding.  

Afspraak: het is zinvol dat verwijzers cliënten vergezellen bij een eerste bezoek. 
Verwijzer kan betalen via bank: BE81 7895 7791 6924  

(vermeld SoWi + naam van klant + datum afspraak) 
Binnenbrengen van bruikbare, onbeschadigde en propere goederen kan  

tijdens de openingsuren en op vrijdag 14-16 uur. 
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VERVOER 
Klanten (of verwijzer) kunnen vervoer aanvragen tegen betaling van een forfaitaire som. Levering tot op 
de woningdrempel. Men staat zelf in voor de nodige plaatsing in huis. De Loods voorziet geen meubellift! 

 
E.: deloods@wereld-delen.be 

Magazijnverantwoordelijke: Tine De Roover 
 

E.: materielehulp@wereld-delen.be 
Coördinator materiële hulp: Willy Brands 

 
0491 07 87 51 
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