
Corona heeft het project Op De Drempel 

binnen Wereld-Delen doen ontstaan. En het 

is goed dat dit er is. Kelly en collega’s kwa-

men en komen bij velen over de vloer. Ie-

dereen kan zijn vragen en zorgen kwijt. In 

ongeveer de helft van de bezochte gezinnen 

waren er geen vragen of bijzondere zorgen. 

Dat doet ons zeer veel deugd. De anderen 

volgen wij op, steunen wij en we doen er 

samen ons best voor om de noden te ver-

helpen. Er staan buddy’s op die “aan huis” 

komen steun bieden. We kunnen via Rap 

Op Stap De Kers velen helpen bij lokale 
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RAP OP STAP 
Deuren openen ! Kom, ga je mee naar buiten ? 

OPEN DEUR 
Op De Drempel 

Wil je naar buiten met jouw 
kleine portemonnee, op uit-
stap, een cultureel evenement 
meemaken, naar de Zoo van Ant-
werpen of Planckendael, op 
weekend aan zee, naar Spanje en 
Hongarije en zo voort…? Enorme 
kortingen zijn mogelijk. (Wij kun-
nen het soms zelf niet geloven.) 
Dus… let op of laat al eens horen 
waar jij interesse voor hebt! 
 
Je kan ook gewoon even langsko-
men of een berichtje sturen met 
iets wat je graag zou willen doen, 
maar denkt niet te kunnen doen. 
Dan zullen wij nagaan of en hoe 
jouw droom misschien toch kan 
gerealiseerd worden. 
 
Wij zijn er voor jou, 
Nathalie en Stien 
Contact: 0468 52 43 07 
dekers@wereld-delen.be 

vrijetijdswensen. Vakantieverwachtingen 

voor de zomer worden al volop ingewil-

ligd. Hier en daar is er al een computer of 

laptop ter beschikking zodat ook de noden 

vanuit scholen en rond communicatie in 

het algemeen kunnen verholpen worden. 

En via Op De Drempel werd een filmpje 

rond vaccinatie gemaakt dat al honderden 

keren werd bekeken: Volg deze link !  

 

Heb je vragen: de deur staat open:  

0468 53 25 53 of opdedrempel@wereld-

delen.be 

https://www.youtube.com/watch?v=1S1qxPvPcj8&t=247s


Het is druk in De Loods: er komt 

veel binnen en er gaat veel buiten. 

Dat hoort ook zo. Mensen met een 

laag inkomen dienen geen miserie 

als ze aan materiële dingen meer 

geld moeten besteden dan betaal-

baar is. Daarom kunnen ze steeds bij ons te-

gen een kleine vergoeding of bij verwijzing 

gratis terecht.  

Contact: 0491 07 87 51.  

Wil je ons werk op een of andere manier steu-

nen? Laat het weten. Ook jouw concrete hulp 

als medewerker, chauffeur, sorteerder of ont-

haalcollega stellen wij op prijs. Interesse? Stel 

je kandidaat. Mail naar:  

materielehulp@wereld-delen.be. 

DE LOODS 
At your service ! 

WENSEN 
Eindejaarswensen herhaald ! 

Binnen het Netwerk 

Vrije Tijd voor Ieder-

een in Ranst werd af-

gesproken dat na het 

succes van de pretpak-

ketten rond Kerstmis 

vorig jaar de wens-

kaartenbussen op-

nieuw zullen opgesteld 

worden. Daarmee kan iedereen wensen 

sturen met een leuk kaartje naar per-

sonen in Ranst die zo’n wens wel goed 

kunnen gebruiken.  

Dus: heb je even tijd? Dan kan je al 

kaartjes beginnen maken! 

waarheid, die we beu zijn. Maar eigenlijk 

weten we beter: we hebben frustraties. 

Sommigen zijn bang voor vaccinatie. 

Maar wat hadden wij als mensen gedaan 

zonder de vaccinatie tegen de pokken, 

kinkhoest, allergieën, enz…!? 

Onze wetenschappers hebben geleerd 

hoe wij de natuurlijke processen van ons 

lichaam kunnen helpen zodat wij deze 

ziektes niet of bijna niet meer kunnen 

krijgen. De vaccinatie tegen corona is niet 

meer of niet minder dan dat.  

Enfin, laten we elkaar ondersteunen. De 

ouderen, die ingeënt zijn, voelen zich al 

meer op hun gemak. Anderen zullen vol-

gen. Jawel, de toekomst komt eraan! 

Geleidelijk aan nemen onze afspraken en 

contacten weer “gewone” vormen aan. We 

zullen wel dingen bewaren voor later, niet? 

Een mondmasker is een afdoend middel 

tegen het besmetten van anderen. Dus 

kunnen wij het later zeker gebruiken als 

we een “valling” hebben, hoesten… Enfin, 

als we denken dat we misschien met een 

virus zitten en anderen niet willen besmet-

ten. 

We - velen alleszins - hebben geleerd on-

line te overleggen mét beeld en stem: via 

WhatsApp, Messenger, Zoom, Skype of 

Teams: dat zal ons later ook van pas blij-

ven komen. 

We hebben in heel wat gezinnen geleerd 

dat we meer en beter kunnen koken dan 

wij vroeger van onszelf dachten. Dat moe-

ten we vasthouden. Het coronajaar speel-

de met ons geduld en we worden kregelig 

en soms boos op personen die vaak wel 

waarheid spreken, maar het is een lastige 

TOEKOMST 
Wij geloven er weer in ! 



TAALONDERSTEUNING 
info@wereld-delen.be 

taal@wereld-delen.be 

BUDDY’S 
Gaan mee op weg 

Buddy’s zijn personen die een stukje van 

hun tijd ter beschikking stellen om andere 

personen een leuk moment te bezorgen, 

om een handje toe te steken bij iets dat 

hen moeilijk valt, om hen een veilig gevoel 

te geven wanneer men zich moet aanmel-

den bij een dienst of centrum… 

Wereld-Delen heeft buddy’s van verschil-

lende leeftijden die allerlei taken vervullen: 

af en toe met kinderen spelen zodat de 

mama de schoonmaak kan doen, mee een 

spelletje rummikub spelen en ondertussen 

goed babbelen, huiswerkbegeleiding, mee 

naar de dokter, oefenen met computer, sa-

men een plan uitvoeren dat men niet zon-

der hulp kan doen… Het kan mensen heel 

veel deugd doen. 

Geïnteresseerden zijn welkom bij Het NET 

en men kan zich aanmelden via het project 

Op De Drempel: 0468 53 25 53   

VRIJETIJDSFORUM 

Netwerk Vrije Tijd voor 
 Iedereen Ranst 

Iedereen die iets kan en wil bijdra-

gen tot kansen aan vrije tijd voor 

mensen met een laag inkomen, 

wordt door het Lokaal Netwerk 

Vrije Tijd voor Iedereen te Ranst 

uitgenodigd om daar over na te 

denken.  

Het netwerk nodigde mogelijk ge-

ïnteresseerden uit om mee te 

doen aan een online Vrijetijds-

forum op 7 juni. Interesse?  

Zend een berichtje naar 

“netwerk@ranst.be”. 



WERELDBURGER
Kinderen worden wereldburgers dankzij Equator 

In 2019 startte Wereld-Delen Internatio-

naal met FVR Frame Voice Report 

(Europese subsidiëring) het Equatorproject. 

Momenteel heeft het team daarvan een ei-

gen vzw opgericht en blijft het de lopende 

projecten uitvoeren. 

 

Het voornaamste resultaat momenteel is 

het Equatorplatform, dat opgericht werd als 

uitwisselingsbasis tussen scholen uit het 

Noorden en Zuiden. Duurzame ontwikke-

lingsdoelen zijn de basis van de vele film-

pjes die nog iedere dag toekomen.  

Door op deze manier te werken groeien 

kinderen van lagere scholen in het besef 

dat de wereld groter is dan de eigen omge-

ving, het eigen dorp en land. Door te luis-

teren naar hun leeftijdsgenoten van over 

de evenaar merken zij dat er veel 

“gemakkelijke” vooroordelen bestaan en 

dat het beter is om meer kennis op te doen 

over andere landen en culturen. Zo kunnen 

kinderen een gezonde visie ontwikkelen 

over het wereldgebeuren en het leven van 

kinderen ver weg van hier.  

De vele contacten en inspanningen met 

scholen leveren ook andere resultaten op:  

onze vrijwilligers leren ook op een andere 

manier naar mensen over de evenaar kij-

ken; ze hebben immers rechtstreekse con-

tacten in zo’n twintig en meer landen.  

Een filmploeg ging recent naar Malawi waar 

ze de toestanden filmden die tot kinderhu-

welijken en kinderprostitutie kunnen leiden. 

Dat gebeurde in een gezamenlijk traject 

met Equator. Het filmpje kan je nog bekij-

ken bij “De Nomaden” (Vranckx) (link). 

Dankzij een collega vrijwilliger kreeg We-

reld-Delen extra middelen om een aantal 

lagere scholen in het Zuiden te begeleiden 

om, ondanks de armoede, deel te nemen 

aan de werking van Equator. Via die weg 

bereiken wij lokale mensen en dragen wij 

rechtstreeks of onrechtstreeks bij tot een 

betere educatie in “modderscholen” (dit is 

een begrip gelanceerd door het tijdschrift 

MO* waarmee scholen bedoeld worden met 

een erg laag schools peil, ondanks al hun 

inspanningen).  

Je ziet: dankzij Wereld-Delen realiseren wij 

ook in het Zuiden mooie dingen! 

Wil jij als lagere school ook aan de slag rond wereldburgerschap? Vraag inlichtingen 

over hoe je kan meedoen met het Equator-platform (myequator.net). 

Vraag een gratis les duurzame ontwikkelingsdoelen aan, met workshop filmen door vrij-

willigers in jouw klas. Maak zelf ook filmpjes rond de belevingen van jouw leerlingen:  

geef hen zelf een stem! 

Mail naar: hello@myequator.net! 

https://www.vrt.be/vrtnu/a-z/vranckx---de-nomaden/2021/vranckx---de-nomaden-s2021-a-girl-s-gaze/


OP DE DREMPEL 
Probeer het eens online uit! Wil je beter leren computeren? 

Op De Drempel organiseerde een paar 
keer een online “feestje”. Daarmee geven 
we iedereen de kans om te oefenen met 
pc, smartphone of tablet om online te 
communiceren met Zoom. Twee maal 
werd het een echt feestje, ook al was het 
soms niet simpel voor iedereen om op te 
starten. Geen nood: het kwam allemaal 
goed en we speelde samen leuke spellen 
en quizten samen. Dat vraagt naar meer! 
 
En dat “meer” zal er komen. Het team 
van Op De Drempel zal in de komende 
weken starten met het organiseren van 
“Werken met computer, tablet…”. In les-
sen in kleine groepjes, bijna individueel, 
komen basistechnieken van internet, tek-
sten schrijven, mailen, online zich in-
schrijven op een website of een docu-
ment aanvragen, enz… aan bod. 
 
Heb je geen computer of laptop?  
Als je een laptop nodig hebt (of jouw kin-
deren voor schooltaken) dan kan je daar-
over komen praten en bekijken we wat 
mogelijk is, want samen kunnen wij 
goedkoop wel aan zo’n ding geraken! Babbeltent 

Terwijl arbeiders van de gemeentelijke technische dienst 

Ranst de eerste tent opzetten voor ontmoetingen onder de 

Babbeltent, wuiven de medewerkers van Rap Op Stap De 

Kers hen en de collega’s van Op De Drempel veel succes toe. 

Wil je mee doen? Vraag de tent aan in jouw straat! 

Eerstvolgende datum: 7 juni 13 uur in Emblem:  

0468 53 25 53  of opdedrempel@wereld-delen.be 



 

CULINAIR SOLIDAIR 
Gildenhuis Broechem 13 juni 2021 

INSCHRIJVEN ? 

 

Zowel voor afhalen van gerech-

ten als voor het komen eten in 

het Gildenhuis.  

Naast een keuze tussen vier ge-

rechten, soep en een verwen-

bordje kan je nog allerlei dran-

ken bestellen of drinken in het 

Gildenhuis. 

Plaatsen worden vooraf toege-

kend. Volg de corona-

voorschriften ! 

Houders van een  

Knoeselpas betalen  

gerechten aan  

kindertarief! 

https://wereld-delen.be/?p=6193


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 

Anita Bouwen & Barbara Devroe 

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: (vacant) 

 

Materiële hulp 
Coördinator: Willy Brands 

materielehulp@wereld-delen.be 

0478 70 24 60 

* Sociale Winkel De Loods 

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 

Kristine Schuermans 

voedselhulp@wereld-delen.be 

 

Zuidwerking 
* WD Internationaal 

Coördinator: Johan Vanhoutte 

0486 66 57 84 

internationaal@wereld-delen.be 

* 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 

Kelly Van Orshaegen  

0468 53 25 53 

opdedrempel@wereld-delen.be 

* Rap op stap Voordelenbureau  

De Kers 

Nathalie Frans & Stien Beirinckx 

0468 52 43 07 

dekers@wereld-delen.be 

woensdag: 10-12uur 

 

Zetel 
Nierlenderstraat 16 2520 Broechem          

bestuur@wereld-delen.be 

ON BE 0459 814 147 

TAALONDERSTEUNING 
Taalwerking in coronatijden 

Ook voor de taalondersteuners op school was het een heel ei-
genaardige periode in 2020. 
 
Na een bijna complete lock down, waarbij het volledige sociale 
leven zowat uitgeschakeld was, kwam er een voorzichtige her-
opstart in de scholen.  Dat gaf bij onze organisatie  een grillig 
beeld: sommige scholen weigerden “buitenstaanders”, andere 
scholen waren maar wat blij dat onze vrijwilligers terugkwamen.  
Er waren vrijwilligers die voorzichtigheidshalve toch maar thuis-
bleven, maar een groot aantal ging door.   
 
Wat duidelijk bleef, en zelfs toenam, was de grote nood aan 
taalondersteuning. 
  
Wat de rekrutering betreft, moesten we overschakelen op digi-
taal contact.  Het werken per zoom leek wat moeilijk ingang te 
vinden, maar draaide na een paar weken op volle toeren.  De 
nieuwe vrijwilligers meldden zich aan, en zelfs de mensen die 
niet gewoon waren aan ontmoetingen per zoom waren direct op 
hun gemak tijdens het gesprek.  De nieuwe brochure opsturen 
per post voelde wat raar aan, maar een behoorlijk aantal nieuwe 
vrijwilligers stuurde het contract getekend en wel terug.  Op die 
manier werden de zes sectoren van nieuwe vrijwilligers voor-
zien. 
 
Op dit moment  (ik schrijf dit op 16 mei ) is het een beetje rus-
tig: veel mensen die zich hebben aangemeld wachten het nieu-
we  schooljaar af.  Hier en daar is er toch een school die maar 
wat blij  is om  nog een nieuwe taalondersteuner te verwelko-
men.   
 
Opvallend zijn de nieuwe scholen 
die zich melden.  Op dit moment 
zijn er vragen in Antwerpen 
(centrum), Mechelen, 
Waarloos, Turnhout, Heren-
tals, Itegem, Boechout, 
Zandhoven en Sint Niklaas, 
waar we voordien niet ge-
werkt hebben.  Onnodig te 
zeggen dat de vraag naar 
taalondersteuners groot 
blijft.   
 
Ria 

We willen vanuit ons ontmoetingswerk en 

Op De Drempel aan personen met een 

laag inkomen degelijke laptops ter be-

schikking stellen. Dus zoeken wij laptops 

die niet aftands en opfrisbaar zijn. 
Ontmoeten mogelijk maken 

LAPTOPS 

Op dinsdagen van 13 tot 15 uur 

Nederlands oefenen 



 

 

Samen sterk tegen kansarmoede ! 

Doe je aan online shopping? 
  

Door online te winkelen kan je Wereld-

Delen ook financieel ondersteunen, 

zonder er zelf één euro meer voor uit 

te geven. 

 

Ga met jouw pc of smartphone online op 

bezoek bij winkels om leuke en nuttige din-

gen te shoppen?  

Passeer eens één keer bij www.trooper.be 

en zoek er naar Wereld-Delen. 

 

Gebruik links naar online winkels zoals 

Coolblue, Collect&Go, Decathlon, boo-

king.com… de meest gekende online win-

kels. Plaats de Trooper-knop op jouw inter-

 

Ondanks de coronasteun die wij via ver-

schillende wegen mochten ontvangen heeft 

het financieel overzicht 2020 duidelijk ge-

maakt dat Wereld-Delen een inspanning 

moest doen van zo’n 9000 euro om haar 

werkzaamheden te kunnen realiseren én 

om de nodige extra inspanningen rond co-

rona te leveren. Zonder rommelmarkten, 

kerstmarkt, BBQ-inkomsten… was het een 

financieel erg zwaar jaar. 

Daarom rekenen wij op jouw steun. 

Stort een gulle bijdrage op onze rekening! 

BE81 7895 7791 6924  

Wij zijn jou zéér dankbaar! 

STEUN 
STEUN WERELD-DELEN FINANCIEEL—DANK ! 

STEUN VIA TROOPER 
Zo steun je én het kost jou NIKS ! 

 

Wil je helpen mét belastingsvoordeel?  

Dan kan je specifiek onze activiteiten met 

kansarme personen steunen. 

Je kan een bijdrage storten op rekening 

BE70 8939 4402 9125  

van Welzijnsschakels vzw,  

Huidevettersstraat 165 1000 Brussel.  

Vermeld “project 17022”. 

 

De belastingvermindering voor gedane gif-

ten bedraagt 45% van het bedrag van uw 

gift, als deze tenminste 40 euro bedroeg. 
(in 2020 was dit 60%) .  

 

netbrowser en dan gebeurt alles vanzelf.  

 

Per aankoop op die webshops, stort 

Trooper aan Wereld-Delen gemiddeld 5% 

van jouw aankoopbedrag, zonder dat je 

er iets voor moet bijbetalen. 

 

Ga je online winkelen op een aangesloten 

webshop dan verschijnt er een melding 

om Trooper te activeren. Als jij dan 

koopt, gaat alles vanzelf zonder dat jij 

iets meer moet betalen.  

 

Doe het voor ons.  

 

Dankjewel! 


