
ken en meenemen in het nieu-

we “morgen”. Want er is geen 

“normaal” meer… nu toch nog 

niet.  

En we hebben ervaren dat we 

sommige dingen beter moeten 

kunnen, en moeten leren. Eén 

voorbeeld: corona heeft alles 

zo digitaal gemaakt: zelfs pra-

ten tegen elkaar, geld in brief-

jes en munten lijkt te verdwij-

nen, een vraag stellen aan ge-

lijk welke instantie… zo vaak 

kan het bijna alleen digitaal. We zullen het moe-

ten leren… dat komt nooit meer “gewoon” terug. 

Alleen zijn willen we echt niet meer. Zelfs al leek 

dat vroeger” gemakkelijk”. Laten we leren hoe we 

gezelschap kunnen verzorgen, dingen samen 

doen, samenkomen… op weg naar een warme 

toekomst! 

Als je wilt dat er iets verandert 

om tot een mooi en beter 

“normaal” te komen dan vroeger, 

dan zullen wij, elk van ons, dat 

zelf moeten maken. Simpel klinkt 

dat! 

De meeste mensen houden niet 

van veranderen. We denken vaak 

dat er niets anders of beter kan 

dan wat we al doen. We zijn 

soms blind voor onze sleur, het 

duurt soms heel lang voor we ons 

aanpassen aan wat wél veranderd 

is. We zagen het niet. 

In coronatijd hebben we dingen 

ervaren die we liever kwijt zijn in 

het nieuwe “normaal”. Maar we 

hebben ook ervaren wat echt be-

langrijk is, meer dan we mogelijk 

dachten. Dàt moeten we verster-

 

Beste, 

Wat ben ik blij en dankbaar dat ik jou een wenskaart kan geven.  

Een kaart met warme wensen voor bijzondere mensen… jij dus! 

Want elk van ons is uniek, mooi en heeft zijn eigen talenten. 

Ik wens jou voor het komende jaar een lach voor elke dag. 

Elke dag opstaan en aan iets positiefs denken in je leven,  

waar je blij van wordt, hoe klein of groot dat ook is.  

Zoek maar, je vindt het wel. 

Verder nog een goede gezondheid en erin geloven  

dat er lieve mensen rondom jou zijn en  

heel veel kracht om een tegenslag te verwerken. 

Warme knuffel 
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NORMAAL 
Samen op weg naar een warme toekomst ! 

WARME POST 
Uit de wensenbussen  



RAP OP STAP 
Deuren openen ! Kom, ga je mee naar buiten? 

Voordelenbureau Der Kers vecht tegen co-
rona. Sinds een paar maanden is dit reis-
bureau voor kansarmen, een bureau dat 
altijd op zoek is naar goedkoop aanbod 
voor haar doelgroep, actief bezig om zich 
meer dan voorheen te profileren. 
 
Als voordelenbureau is het logisch dat 
mensen met een laag inkomen in eerste 
instantie zich bij De Kers aandienen. Pas 
als dit niet kan voldoen kunnen zij verder 
op zoek naar steun via het OCMW (de 
Dienst Zorg en Welzijn van de gemeente).  
 
Het is echt belangrijk om op het voorplan 
te komen, want we zijn ervan overtuigd 
dat nog zeer velen in onze gemeente vrije-
tijdskansen tegen een lage kostprijs aan 
hun neus laten voorbij gaan … omdat ze 
niet op de hoogte zijn van die mogelijk-

heid. De grootste groep lijkt de groep 
personen met verhoogde tegemoetko-
ming. Zij hebben evenzeer recht op 
goedkope uitstappen (tot 80% korting), 
goedkope vakantie, goedkoop bezoek in 
musea en parken, aan dierentuinen en 
evenementen, ook al houdt corona nog 
veel gesloten. Dat betert nog... 
 
Omdat het vaak moeilijk is voor onze 
mensen om online af te spreken, voor-
ziet de kers een veilig loket op adres van 
ons secretariaat in Ranst. Men mag er 
vrij zijn vragen stellen, ook diegene 
waarvan men denkt dat het niet moge-
lijk is. Wie weet kan De Kers het wel de-
gelijk regelen aan een schappelijke kost-
prijs. Kom eens langs op afspraak. 
 
Contact: 0468 52 43 07 

Met een sterke en gemotiveerde 

ploeg pakken we in het magazijn de  

corona-uitdagingen aan. We hebben 

het liever anders gewenst, maar 

voorzichtig handelen gaat ook als het moeilij-

ker wordt. 

Het was absoluut nodig dat het sociaal win-

kelen en ook de free service konden verder-

gaan. Anders zouden tal van gezinnen in de 

kou zijn blijven staan zonder de meubels, de 

kledij, de huisraad, keukengerief… die wij 

aanbieden. 

Verwijzers spreken best goed vooraf af: 0491 

07 87 51. Maar we staan klaar om te helpen 

waar dit nodig is. 

DE LOODS 
At your service ! 

LIER 
Lier zoekt en heet welkom ! 

Stad Lier is op zoek naar inburgerings-

buddy’s, een goed alternatief voor het 

vroegere “Samen Inburgeren”. Deze 

buddy’s gaan ruime tijd mee op stap 

met nieuwkomers om hen te helpen 

wennen aan lokale gewoonten en cul-

tuur, om Nederlands te oefenen en 

meer… Daarnaast worden stagecoaches 

gezocht, personen die bekend zijn met 

een vereniging of organisatie waar een 

nieuwkomer een “stage” doet. De coach 

zorgt ervoor dat de kennismaking met 

de stageplaats goed verloopt. 

Info: steven.vandaele@lier.be - 0471 99 

91 33  



BABBEL 
Contact houden maakt zeer veel goed 

Tijdens de coronaperiode kwam twee-

maal het verdict: géén activiteiten, geen 

ontmoetingen in groep toegestaan. Dat 

valt velen zwaar. Sommigen plooien he-

lemaal op zichzelf terug.  

Sommigen onder ons hebben het zo al 

moeilijk met het alleen zijn. Zelfs wie dat 

niet zo erg vond, stel zich nu toch wel de 

vraag: “wanneer komt hier een einde 

aan, wanneer kan ik nog eens iemand 

tegenkomen en praten over dingen die 

over iets anders gaan dan corona en de 

problemen die ermee gepaard gaan.  

Sigrid, vooral zij, zocht toch regelmatig 

contact via telefoon met Knoesels en moe-

digde hen aan. En de reactie was erg goed. 

Op dit moment maken we nieuwe plannen: 

we gaan op zoek naar wie in onze ontmoe-

tingsgroepen online via whatsapp of via pc 

visueel contact willen maken. Begin maart 

is het een eerste test. Iemand die er moei-

te mee heeft, die zullen we ermee helpen. 

PRETPAKKET 
We zorgden voor een warme verrassing 

In het kader van het Lokaal Netwerk Vrije-

tijdsparticipatie Ranst had Wereld-Delen 

zich geëngageerd om samen met vrijwil-

ligers van het Welkomhuis mensen met 

een laag inkomen in kerst- en nieuwjaartijd 

te verrassen met een pretpakket. Het pak-

ket zat vol kansen om thuis creatief bezig 

te zijn, plus veel lekkers én een uitnodiging 

om korte lokale wandelingen te maken. 

Een vrouw uit Oelegem viel daarbij in de 

prijzen. 

Maar er was ook de wenskaartenactie, met 

12 brievenbussen, verspreid over Ranst. Er 

kwamen 344 wenskaarten binnen, die alle-

maal verdeeld werden onder lotgenoten én 

bewoners van WZC Czagani. 

TIP: lees op pagina 1 “Warme post”. Prach-

tig hoe iemand een onbekend andere wen-

sen bezorgde via deze wensenbussen! 
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OP DE DREMPEL 
Er is meer in het leven dan corona 

Op De Drempel is een Outreachingproject gesubsidieerd door het 

Vlaamse Ministerie Volksgezondheid. Het viel niet uit de lucht, of toch 

wel. 

Door corona waren wij al gestart met een herhaalde telefoonronde met deelnemers 

aan activiteiten van ontmoetingsgroep De Knoesels. Het werd duidelijk dat nogal wat 

personen door corona het echt moeilijk kregen. De emotionele weerslag overhaalde 

ons om een project in te dienen om iets voor kansarmen te kunnen doen in coronatijd. 

Tegelijk waren we verrast dat het project goedgekeurd werd, want Ranst is niet zo’n 

grote gemeente. Een kleine berekening had ons vooraf al geleerd dat we meer dan 100 

gezinnen, enkel al uit Ranst hierbij konden betrekken.  

Een maatschappelijk werker van de gemeentelijke dienst Zorg en Welzijn (OCMW) 

stapte mee in de stuurgroep. In januari ging Kelly aan de slag als onze opbouwwerk-

ster om eerst na te gaan hoe groot de noden zijn en om samen met de stuurgroep 

naar oplossingen te zoeken en die ook toe te passen. Het gemotiveerde team is nu al 

sterk aan de slag en zorgt ervoor dat zowel De Knoesels als De Kers alle zeilen bijzet-

ten om tot een sterk resultaat te komen. 

Tegelijk kregen wij (via Voordelenbureau De Kers) de goedkeuring van het Kinderar-

moedefonds om aan jonge gezinnen 100 speelgoed-, boeken, sport en vakantie-

uitstappencheques uit te delen. Die werden bedeeld door de Koning Boudewijnstichting 

dankzij de opbrengst van het VTM-programma “Make Belgium Great Again. Het lag 

voor de hand dat de verdeling ook via Op De Drempel zou gebeuren. 

Ondertussen beginnen gezinnen na heel lange tijd eindelijk opnieuw stappen te zetten 

om ondanks coronatijd, weer naar buiten te komen, te wandelen, een eerste uitstap 

aan te vragen, de komende vakantie te benutten voor gezinsontspanning. 

(Vervolg op pagina 7) 



 

We wensen Kelly, haar stagiair Ben, onze collega’s van De Kers en Ontmoeting veel 

moed en werkgenot. Zij kunnen samen van dit project iets te maken om velen weer 

wat een “normaal” leven te bezorgen met ontmoeting en ontspanning. We duimen! 

 

 

 

 

 

Eén van de methodes die Op De Drempel toepast is werken met buddy’s. Dat zijn vrij-

willigers die iets willen betekenen voor een iemand anders om deze gedurende enige 

tijd persoonlijk nabij te zijn. In het project krijgen buddy’s een voorbereiding en wor-

den zij op weg gezet om mensen te ondersteunen. Wat kan zo’n buddy allemaal doen? 

 Eén vaste buur regelmatig een uurtje opzoeken voor een babbel 
 Een gezelschapsspel spelen met iemand die anders niemand over de vloer krijgt 
 Als jongere anderen contacteren en uitnodigen voor kleine coronavrije contacten 
 Voor of met iemand gaan winkelen, of iemand wegbrengen met de auto. 
 Iemand helpen om online te zoomen met familie, ook via WhatsApp. 
 Een pc uitleggen en helpen hoe iemand formulieren online kan regelen: een vraag 

die door corona meer dan vroeger wordt gesteld. 
 Mee op uitstap gaan (de uitstap voorbereiden wanneer iemand er om vraagt) 
 Buren uitnodigen om samen ééns per week een lokale wandeling te maken 
 Enz… 
 
Een idee dat uitgewerkt wordt is dat van 
“gezelschapsspellen tegen 
corona”. 
 
Enerzijds verzamelen we ge-
zelschapsspellen en daarmee 
kunnen buddy’s aan de slag, 
of we stellen hen er beschikking van gezinnen: op maat, naargelang de samenstelling 
van deze gezinnen. Buddy’s kunnen helpen om in het gezin samen een spel te spelen… 
 
Heb je thuis nog goed verzorgde gezelschapsspellen liggen? Je weet waar ze naartoe 
kunnen! En, als je iemand kan uitleggen hoe zo’n spel ineen zit: dan kan je als buddy 
aan de slag. 

(Vervolg van pagina 6) 

BUDDY’S 
Mensen op weg helpen naar een nieuw normaal 

SPELLEN 
Spel brengt samen 



 
 

 

 

 

 

Gesterkt door meer dan 7000 handtekeningen vroeg Welzijnszorg aan Vlaams minister 
van Wonen Matthias Diependaele extra maatregelen om kwalitatief wonen betaalbaar te 
maken. Daarvoor is een stevige boost in het systeem van sociaal wonen absoluut nood-
zakelijk. “De beste manier om echt betaalbaar wonen te voorzien is via sociaal wonen,” 
zegt Marc Justaert, voorzitter van Welzijnszorg vzw aan het eind van haar campagne. 
 
De minister koos al terecht voor een extra injectie in sociaal wonen, ook omdat dit de 
bouwsector ten goede komt. Welzijnszorg verwelkomt deze extra middelen, maar vraagt 
dat het niet bij deze investering blijft. Er staan immers al meer dan 150.000 gezinnen op 
de wachtlijst voor een sociale woning. Ondertussen huren ze woningen die te duur zijn, 
te slecht zijn of proberen ze zich te behelpen door beroep te doen op vrienden en fami-
lie. 

In de voorbije maanden trachtte ook Wereld-Delen mensen te helpen bij de zoektocht 
naar een woning. We gingen zelf op zoek, we gaven advies, we lieten zoekers via ons 
secretariaat het aanbod op internet afschuimen. Maar dat gaf eerder weinig succes. 
Vooral grote gezinnen, die dan nog eerder in een onveilige of ongezonde woning leefden 
bezorgden ons de meeste kopbrekens. 

WELZIJNSZORG 
Wonen onbetaalbaar? Onaanvaardbaar! 

Wil je Wereld-Delen helpen om mensen in financiële nood te ondersteunen? Dat kan via 

ons permanent project bij Welzijnszorg / Welzijnsschakels. Door giften te storten op 

onze projectrekening kunnen wij initiatieven nemen om mensen te helpen genieten, 

even een uitstap te maken, spullen aan te kopen die het leven plezierig kunnen maken 

maar waar er geen geld voor is. En het helpt ons zodra het weer toegestaan wordt om 

samenkomsten te organiseren. Wie een gift doet (vanaf 40 euro per jaar) krijgt er een 

belastingvoordeel mee.  

Jouw giften zijn dan ook heel welkom. Je kan  storten op BE70 8939 4402 9125 van 

Welzijnsschakels vzw, Huidevettersstraat 165 te 1000 Brussel. Vermeld “project 

17022”. 

STEUN “LEVEN EN OVERLEVEN” 

Ontmoeten mogelijk maken 

We willen vanuit ons ontmoetingswerk en Op De Drempel aan 

personen met een laag inkomen degelijke laptops ter beschik-

king stellen. Dus zoeken wij laptops die niet totaal aftands zijn. 

LAPTOPS 



 

NOTEREN 
13 JUNI 2021 

Ook dit jaar gaat Wereld-Delen aan de slag ten voordele van Broederlijk Delen.  

Rijkdom is ongelijk verdeeld in deze wereld. Kijk bijvoorbeeld naar de vaccinaties voor 

corona, waar rijke landen massaal vaccins kunnen aankopen en armere landen het 

moeten hebben van goodwill. Broederlijk Delen wil het economisch systeem dat 

streeft naar oneindige groei niet volgen. Eindeloze groei op een eindige planeet is een 

illusie. De grondstoffen (bos, landbouwgrond, metalen, mineralen, …) die we nodig 

hebben om te blijven groeien, zijn onvermijdelijk begrensd. Ooit raken ze op. 

Iedereen die gelooft in oneindige groei van iets fysieks, op een fysiek begrensde pla-

neet, is ofwel gek ofwel een econoom. - Kenneth Boulding, 1973. 

De grondstoffenrush en de obsessieve drang naar meer en meer groei maakt dat heel 

wat ecologische en sociale grenzen vandaag al overschreden zijn. Denk aan de opruk-

kende klimaatverandering en de steeds groter wordende ongelijkheid. Een beperkte 

groep mensen wordt beter van deze groeiobsessie, maar de grote meerderheid van de 

mensen helemaal niet. 

Broederlijk Delen wil naar een organisatie van de samenleving die als doel heeft de 

rechten van ieder mens te realiseren en dat binnen de veilige grenzen van de planeet. 

Het maakt niet uit of die economie dan groeit of krimpt. Op sommige plekken zal groei 

nodig zijn, elders niet. Groei op zich mag niet langer de doelstelling zijn of de indicator 

van succes. Onderzoek toont aan dat ons huidig welvaartsniveau ons niet noodzakelijk 

gelukkiger maakt. De westerse wereld blijft groei nastreven, maar we zijn in de jaren 

zeventig al gestopt met gelukkiger worden. 

Dit jaar stelt Broederlijk Delen haar focus op DR Congo, waar mensen hun best doen 

om de koloniale erfenis te wijzigen naar een eigen systeem, dat welvaart en geluk ver-

hoogt. Dat proberen ze te doen in coöperatieven: samen, ieder krijgt er zijn plaats in. 

Wereld-Delen steunt deze actie in het onderwijs, maar ook in de lokale gemeenschap. 

Voor Groot-Ranst organiseert zij een CULINAIR SOLIDAIR, een afhaalmaaltijd of een 

restaurantdag op 13 juni, naargelang wat de coronasituatie toelaat. 



EINDELIJK 
22 februari scholen weer openen 

Eerst zes maanden geen lessen in DR 

Congo, dan in oktober vorig jaar herope-

ning en op 18 december wéér gesloten 

scholen. Op 22 februari gingen heel wat 

scholen weer open (tegen 28 februari 

moeten ze allemaal open zijn, vraagt de 

Congolese overheid op aandringen van 

Unicef). We hoorden dat kinderen in klei-

ne aantallen schuchter terugkeerden. 

Maar alle leerkrachten zijn ook nog niet 

op post.  

Tegelijk met de heropening van de scho-

len hernam ook de communicatie op-

nieuw. De Centres Mpandilu hadden on-

dertussen ook een taak tegen de honger 

die als gevolg van corona zwaar om zich 

heen slaat. Het is echt niet prettig om de 

moeilijke strijd van onze partnerscholen 

in het Zuiden te zien plaatsvinden. Ze 

hadden het al zo moeilijk. Maar 

“Congolezen staan gekend om hun le-

venskracht.” Moeilijk? Langzaam zullen 

zij er doorheen raken. Daar zijn ze zeker 

van. Ze zullen hun ruggen richten!  

Wereld-Delen maakt zich klaar om zich 

weer volop in te zetten voor deze scho-

len. 

Op pagina 5 lees je alles over onze eerst-

volgende actie: de FRITKOT-ACTIE. 

Doe jij ook mee? Waarom niet: een dag 

niet koken en je een lekkere maaltijd aan 

huis laten bezorgen... 

Je kan bijdragen tot de noodlijdende schooltjes Centres Mpandilu in Kananga door 

een bedrag storten op rekeningnummer BE10 2100 4715 6604 van Caritas Interna-

tional met de vermelding “P1286/Mpandilucentra/DRC”. Deze hulp is zéér welkom! 

Vanaf 40 euro per jaar krijg je een voordeel terug via jouw belastingaangifte... 

DOMO 
Opvoedingsondersteuning Ranst 

In het kader van het Huis van het Kind 

heeft DOMO, een regionale dienst voor 

opvoedingsondersteuning een stek gekre-

gen in onze gemeente. Bedoeling is om 

buddy’s in te schakelen daar waar deze 

gezinnen ondersteuning nodig hebben. 

De buddy’s hoeven zich niet te bewijzen, 

ze dienen gewoon ter beschikking te 

staan voor eenvoudige ondersteunende 

taken, bv. hulp bij administratieve taken 

en huiswerktips... Dat geeft een vertrou-

wensband.  

 

Meer info? 

marijke@domovoorkempen.be 



Wereld-Delen / 

VZW Recht en Welzijn 

 

Secretariaat 
Gasthuisstraat 19 2520 Ranst 

 03 43 43 195 (op afspraak) 

* Algemene coördinatie 

 Chris Nollet 

info@wereld-delen.be 

0498 75 75 04 

* Secretariaat 

(Vacant) 

administratie@wereld-delen.be 

* Vrijwilligers & registratie 

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 

Volwassenen: cfr. Chris Nollet 

 

Materiële hulp 
Coördinator: Willy Brands 

materielehulp@wereld-delen.be 

0478 70 24 60 

* Sociale Winkel De Loods 

Contactpersoon: Tini De Roover 

Van den Nestlaan zn Broechem,  

0491 07 87 51  

deloods@wereld-delen.be 

dinsdag en woensdag 10-12 uur. 

free service op afspraak  

* Voedselhulp 

 

Zuidwerking 
Coördinator: Johan Vanhoutte 

* WD Internationaal 

internationaal@wereld-delen.be 

0486 66 57 84 

* Werking Equator  

0493 08 97 21 

hello@myequator.net 

 

Ontmoetingswerk 
Coördinator: Sigrid Boschmans  

0491 97 83 86 

ontmoeten@wereld-delen.be 

De Knoesels & De Nieuwe Wereld 

 

Begeleidingswerk  
Coördinator: Chris Nollet 

* Consultaties en individuele hulp 

hetnet@wereld-delen.be 

* Project Op De Drempel 

 opdedrempel@wereld-delen.be 

0468 53 25 53 

* Rap op stap Voordelenbureau  

De Kers 

Nathalie Frans & Stien Beirinckx 

dekers@wereld-delen.be 

0468 52 43 07 

woensdag: 10-12uur 

 

Zetel 
Nierlenderstraat 16 2520 Broechem          

bestuur@wereld-delen.be 

ON BE 0459 814 147 

RPR Antwerpen 

COACHES 
VEEL VACATURES STAAN OPEN 

Op bovenstaande kaart zie je de openstaande vacatu-

res in onze taalwerking op dit ogenblik. Jammer hoe 

corona gevolgen heeft op de ondersteuning van kansar-

me anderstalige kinderen. Er zijn enkele signalen dat er 

beterschap komt. Scholen zijn en blijven vragende par-

tij, ook al durven sommige scholen nu niet met vrijwil-

ligers werken. Andere stelden hun allereerste vraag 

omdat de nood nu groter is dan ooit. 

Taalwerking Wereld-Delen wilt zijn diensten blijven 

aanbieden. Kandidaat coaches zijn welkom op 

taal@wereld-delen.be. 



Samen sterk tegen kansarmoede ! 

zoek 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, De-

cathlon, Bol.com, boo-

king.com en zo verder zo-

wat alle gekende online 

winkels. Plaats de Trooper

-knop op jouw internet-

browser en vanaf dan ge-

beurt alles vanzelf. Per 

aankoop die je via één van 

die vermelde webshops 

doet, geef je aan Wereld-

Delen gemiddeld 5% van 

jouw aankoopbedrag, zon-

Doe je aan online 

shopping? 
  

Wil je Wereld-Delen 

ook een beetje financi-

eel ondersteunen?  Dat 

gaat zonder één euro 

meer uit te geven. 

 

Wereld-Delen heeft zich 

geregistreerd bij Trooper. 

Ga met jouw pc of 

smartphone online op be-

der 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 verkoper. 

Je betaalt niets extra en 

je steunt ons dus gratis. 

Doe het voor ons.  

Dankjewel! 

 

In de eerste nieuwsbrief 

van het jaar vragen wij 

gewoontegetrouw fi-

nanciële steun voor ons 

werk. Wij kregen in 2020 als compensatie voor de extra lasten door corona van-

wege de gemeente Ranst 2000 euro steun voor de basiswerking en vanwege IVV 

(Min. van Toerisme) 4000 euro om acties te ondernemen ten voordele van kans-

armen in hun vrijetijd. Die bedragen komen zeer goed van pas. Daarnaast hopen 

wij dat jullie, gulle schenkers, ook in 2020 een bijdrage hebben gedaan voor de 

hulp aan kansarmen via ons project “Leven en overleven” (Welzijnsschakels 

vzw—zie pagina 8).  

Toch zijn wij vrij om jouw steun voor de andere werkingen te vragen. Vooral  

Sociale Winkel De Loods kan een financiële injectie best gebruiken. Een belas-

tingvoordeel voor steun aan deelwerkingen kunnen wij niet voorzien (behalve 

voor Het NET en de Centres Mpandilu—zie pagina 10). Toch hopen wij dat jij ons 

financieel aanmoedigt via het rekeningnummer  

BE81 7895 7791 6924  

Daar kan je elke bijdrage (zonder belastingvoordeel) kwijt. Vermeld er gewoon 

jouw voorkeur op: bv. “De Loods” of “Taalwerking” of “Begeleidingswerk” 

of “Zuidwerking” of “Ontmoetingswerk” of “Voedselhulp” of… 

Een dankwoordje ligt klaar. 

STEUN 
Draag jij bij tot ons werk? 

TROOPER 
Steun ons online... 


