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VACATURES 
Een nieuw schooljaar/werkjaar vraagt om nieuwe collega’s 

 

OOK WELKOM…: 

 Medewerkers 

internationale werking 

 Chauffeur goederenvervoer 

 Medewerker Rap op Stap 

 Collega ontmoeting 

 Onthaal vrijwilligers 

 Leden algemene 

vergadering 

 Enz... 



In de schoot van onze algemene vergade-

ring willen we een denktank opstarten, 

die zich bezig houdt met de waarden en 

doelen van Wereld-Delen om daar beslui-

ten uit te laten groeien voor onze toe-

komstige inzet. 

De algemene vergadering zal zich daarbij 

bezinnen, getrouw aan de christelijke 

waarden en principes die bij de oprichting 

golden, over wat Wereld-Delen in de hui-

dige samenleving kan trachten waar te 

maken.  

De huidige sociale kaart is duidelijk an-

ders gekleurd dan destijds met andere 

uitdagingen. Tegenwoordig liggen er meer 

accenten op zaken zoals nabije gezinsbe-

geleiding en buddywerk (waaronder ook 

huiswerkbegeleiding wordt gerekend), 

ruilgoederen, zoeken naar degelijke wo-

ningen samen met het doelpubliek, hel-

pen zoeken naar werk, een sociale kruide-

nier, mondigheid in ontmoetingswerk... 

exemplaar in gebruik genomen worden. 

Naast het werk in De Loods, waarvoor de 

bestelwagen bijna dagelijks dient uit te 

rijden, wordt hij ook ingeschakeld voor de 

voedselhulp en bij grotere activiteiten van 

Wereld-Delen. Wij duimen dan ook voor 

een lang leven voor dit zeer welgekomen 

voertuig. 

We danken speciaal Mario De Meutter 

(van Begrafenissen Bosmans in Lier) voor 

de inspanningen die hij samen met de 

Rotary Club heeft gedaan en waardoor wij 

nu weer kunnen beschikken over uitste-

kend vervoer. 

De camionette van Wereld-Delen bereikte 

de leeftijd van 13 jaar en kon niet zonder 

betaling in de lage emissiezones binnen. 

De Lierse Rotaryclub kwam daarbij ruim-

schoots aan tegemoet. We leverden de ou-

de bestelwagen in en dankzij de inspan-

ningen van de Rotaryleden kon een jong 

DE LOODS 
Nieuwe camionette 

In functie daarvan zal de algemene ver-

gadering zelf een ronde doen in de deel-

werkingen om met volle kennis verder 

aan de slag te gaan. Welke accenten wor-

den bij Wereld-Delen belangrijker binnen 

onze toekomstige werking? Op welke ma-

nier worden de huidige werkingen ver-

sterkt of geheroriënteerd, hoe stellen wij 

ons op naar de omgeving? 

Personen die de algemene vergade-

ring willen aanvullen in deze denk-

tank, mogen zich aanmelden bij de 

algemeen coördinator (info@wereld-

delen.be). Ook niet-vrijwilligers van 

Wereld-Delen, die interesse hebben 

mogen zich melden! 

DENKERS 
Versterk onze denktank voor de toekomst 

WIJ BLIJVEN VOORZICHTIG 

In beweging blijven we  1,5 m onder-

linge afstand bewaren, ook als we 

volledig ingeënt zijn! Niet mogelijk? 

Dan doen we een mondmasker aan!. 

Zitten we samen aan tafel, dan bewa-

ren we afstand, bijvoorbeeld door af-

wisselend één stoel vrij laten. Handen 

wassen / ontsmetten blijft de regel! 



WERKEN MET PC EN SMARTPHONE 
Samen met Op De Drempel 

VRIJWILLIGER BIJ ODD 
Met eenvoudige dingen anderen een steuntje bieden 

Buddy’s zijn personen die 

een stukje van hun tijd ter 

beschikking stellen om iemand bij te staan. 

Dat gebeurt onder de vorm van een soort 

vriendschap met afspraken (vaak ontstaan 

zo vriendschappen) om een moeilijke tijd of 

bepaalde zorgen te kunnen doorstaan. Nut-

tig als het alleen moeilijk gaat.  

Nu de coronaperiode wat milder is ver-

wachten wij minder vraag naar buddy’s, 

maar wel nog altijd naar gewone vrijwil-

ligers. Zij staan mensen voor een specifie-

ke taak bij. Bijvoorbeeld bij het leren com-

puteren, om de taal te leren spreken, om 

soms eens op de kleine kinderen te letten, 

samen een kaartje te leggen, een babbeltje 

te slaan, een klusje doen, enz. 

Momenteel staan er belangrijke oproepen 

open: in Broechem voor een buddy die een 

alleenstaande moeder met vier kinderen wil 

staan; in Ranst om een dame met psychi-

sche kwetsbaarheid bij te staan. Interesse? 

Jouw hulp komt zeker van pas. 

Wil je buddy zijn, of als vrijwilliger anderen  

bijstaan bij kleine dingen, geef dan een 

seintje aan Karen of Kelly van Op De 

Drempel. Maak kennis met hen: 

 0468 53 25 53. 

De overheid vraagt om de COVID-app op 

onze smartphone te plaatsen, of om een 

vaccinatiebewijs mee te nemen als men 

erom kan vragen. Dat bewijs kan dus op 

jouw smartphone staan. Eenvoudig niet? 

Helemaal NIET eenvoudig. Vooral niet voor 

oudere personen, of personen die niet echt 

bezig zijn met hoe een smartphone hen 

dienen kan. 

NIET ALLEEN de COVID-app, ook betalen 

met de smartphone, documenten aanvra-

gen bij de overheid, tot zelfs je belastings-

aangifte doen…  

MOET IK DAN ALLES MET DE 

SMARTPHONE DOEN?  

Neen, helemaal niet, maar het wordt 

ons niet gemakkelijker gemaakt om 

het op een andere manier te doen. Wel 

kan je hetzelfde ook via een computer 

doen. Maar wat blijkt: heel vaak zijn 

precies dezelfde personen niet thuis in 

hoe een computer werkt. Een aantal 

heeft niet eens een computer. 

LAAT JE HELPEN! 

Via het project Op De Drempel van 

Wereld-Delen krijg je kansen om met 

jouw computer of smartphone aan de 

slag te gaan.  

Misschien wil je gewoon iemand die 

wat tijd met jou doorbrengt om de ba-

siselementen aan te leren? Of mis-

schien wil je echt computerles? Of je 

leert graag samen met anderen in 

groep…. 

Laat jouw vragen kennen aan Karen of 

Kelly (binnenkort is zij er terug). Zoek 

samen wat voor jou past. Of laat ge-

woon de COVID-app even installeren. 

Op De Drempel: 0468 53 25 53 





 

Wereld-Delen stelt nog steeds vast dat 
een aantal personen, dat met haar mee-
werkt, én heel veel anderen niet eens we-
ten dat zij verhoogde tegemoetkoming 
genieten. Een klein nazicht bij het zieken-
fondsvignet geeft duidelijkheid: is het 
laatste cijfer van de twee getallen links-
onder een cijfer “1”, dan heeft men ver-
hoogde tegemoetkoming en alle rechten 
vandien. 
 
Terugbetaling bij ziektekosten, recht-
streekse betaling via het ziekenfonds bij 
doktersbezoek, minder eigen bijdrage per 
jaar bij ziekte, voordelen bij de apothe-
ker… dat weet men soms. En kortingen 
op de busdiensten, verwarmingstoelage, 
goedkoper gas en elektriciteit... 
 
Weet jij of jouw ziekenfonds extra voor-

Het lijkt vanzelfspre-

kend simpel: een verwijzer stuurt een 

persoon die meubilair en andere zaken 

kan gebruiken naar De Loods om deze 

goederen uit te kiezen… en daarna zullen 

de toegewijde en gratis werkende vrijwil-

ligers van de Loods alles wel aan huis be-

zorgen…? We zouden dat wel willen, maar 

er komt meer bij kijken…  

Het is goed dat er een duidelijke verwijs-

brief meegegeven wordt waarop ‘Free 

Service’ of ‘Sociaal winkelen’ vermeld 

staat. Dan weten we tenminste onder 

welke noemer we betrokkene moeten             

VOORDELEN ZIJN ONVOLDOENDE GEKEND 

Verhoogde tegemoetkoming biedt ook bij Wereld-Delen voordelen 

delen aanbiedt bij revalidatie, bij sommige 
therapieën, vakantie-uitgaven, sport…? 
Vraag het haar! (of kijk op haar website als 
dat lukt.) 
Bij Wereld-Delen heb je recht op een Knoe-
selpas: dat is een voordelenpas waarbij we 
steeds meer voordelen proberen te genere-
ren. Dit jaar gaf dit al recht op enorme kor-
tingen voor uitstappen aan 1 euro.  
 
Rap Op Stapkantoor De Kers kan voor jou 
zéér gunstige voordelen regelen bij culturele 
manifestaties, tentoonstellingen, optredens, 
toneel enz. Maar ook bij uitstappen en va-
kantie, in eigen land, maar daar komen nu 
ook al Spanje, Portugal en spoedig ook Kro-
atië bij. En jouw lidgeld bij jeugdbewegin-
gen, sportclubs, kampen, Femma, Ferm, 
OKRA, en andere verenigingen. 
 
Het is jammer te moeten horen “Neen, daar 
heb ik het geld niet voor”, terwijl men niet 
weet dat men met hulp van het Rap Op 
Stapkantoor soms voor enkele euro’s toch 
kan doen wat men graag doen, maar onmo-
gelijk acht. Bel en kom eens langs: 

0468 52 43 07 

Simpele afspraken om aan te denken! 

VERVOER AAN HUIS ? 

verder helpen. Maar het zou ook nuttig zijn 

als op die verwijsbrief ook het adres voor 

de bestemming van die goederen zou 

staan.  

En de ontvanger dient ook te weten dat 

goederen maar tot aan de deur gebracht 

worden, dat betalingen vooraf in De Loods 

moeten gebeuren en, als men een ladder-

lift nodig heeft, dat de ontvanger deze zelf 

moet regelen inclusief de toelating van de 

lokale politie als die ladderlift op de open-

bare weg moet geplaatst worden. Toch 

simpel, niet?! 



 

Het verdient een apart woordje 
van dank aan iedereen die in onze 
Ranstse parochies deelgenomen 
heeft aan de activiteiten ten voor-

dele van Broederlijk Delen. In corona-tijd was dat niet vanzelfsprekend.  

Wereld-Delen Internationaal kon medewerking krijgen voor een (late) culinaire maaltijd 
in juni en de GLS Broechem ging met haar mee in zee voor een scholenactie. 

Aan Broederlijk Delen werd de opbrengst gestort: zo kan deze organisatie aan de slag 
om het lot van mensen wereldwijd te helpen verbeteren via de onder-
steuning van lokale acties en organisaties.  

Culinair Solidair bracht 1758,58 euro in het laadje en GLS Broechem 
verzamelde 127,80 euro. Er kon dus een mooi bedrag worden gestort. 
Dankjewel aan iedereen die hieraan heeft meegewerkt! 

SOLIDAIR 
Broederlijk Delen 2021 

Frank Schaffels had dit 

jaar de leiding over het 

15-koppig vrijwilligers-

team van de Zomer-

babbel in Lier. Hij leid-

de het opnieuw naar een succesvol ge-

beuren voor de 39 deelnemende anders-

taligen. 

De motivatie en de sfeer zat goed, coro-

na maakt het niet te moeilijk en het 

weer stond toe vaak buiten te zitten. 

De kennis van het Nederlands bij de 

deelnemers was erg verscheiden, maar 

dat kon opgevangen worden. Dus: we 

kijken tevreden terug op deze boeiende  

 periode. 

Zomerbabbel Lier was weer een top evenement 

GESLAAGD! 

Evenementengroep doet het weer 

BEDANKT VOOR DE STEUN! 

Onze evenementengroep, een groepje vrijwilligers uit alle 

deelwerkingen, was al vroeg tijdens coronatijd actief om toch 

wat inkomsten voor onze basiswerking te realiseren. Dat de-

den ze eind augustus opnieuw, nu er weer geen BBQ kon ge-

organiseerd worden. De paella van Koen kon weer gesmaakt 

worden door velen. We zijn de werkgroep dankbaar en hopen 

dat nog vele andere vrijwilligers hen komen vervoegen. 



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 

Tommy Mertens 

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 
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 

 

Begeleidingswerk  
Coördinator: Chris Nollet 

* Consultaties en hulp Het NET 

hetnet@wereld-delen.be 

* Project Op De Drempel 

Kelly Van Orshaegen  

& Karen Moerman 

0468 53 25 53 

opdedrempel@wereld-delen.be 

* Rap Op Stap  

Voordelenbureau  De Kers 

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 

RPR Antwerpen 

TAALONDERSTEUNING 
Actie bij Githo Nijlen 

Reeds verschillende jaren geeft een vrijwilliger van Wereld-

Delen taalondersteuning aan anderstalige nieuwkomers die in 

het Githo te Nijlen naar school gaan. 

Zo leerde de school ook Wereld-Delen kennen. 

De school organiseert jaarlijks een solidariteitsactie voor een 

goed doel. 

Vorig schooljaar (20-21) werd Wereld-Delen gekozen samen 

met een organisatie die in Nepal werkzaam is. De actie werd 

echter omwille van Corona uitgesteld naar dit schooljaar (20-21) 

en kon ook omwille van Corona slechts gedeeltelijk doorgaan en 

hieraan namen alle leerlingen deel. 

De opbrengst van 1500 euro werd, in aanwezigheid van de di-

rectie, de winnende klas, en de leerlingen die via Wereld-Delen 

taalbegeleiding krijgen, aan WD overhandigd. 

Dit bedrag is bij Wereld-Delen zeer welkom en bij deze een 
woord van dank voor de ganse school zowel voor leerlingen, le-
raars en directie. 



 

 

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-

Om ons werk goed te kunnen blijven 

vervullen en om het permanent te laten 

aansluiten bij actuele behoeften heeft 

Wereld-Delen zich geen kosten bespaard 

omwille van corona: we gingen zelfs ac-

tiever aan de slag op sommige gebie-

den, precies omdat we het als onze taak 

aanvoelen in deze periode hulp te verle-

nen aan wie het nodig heeft. Daarom 

rekenen wij op jouw steun. 

Stort een gulle bijdrage op onze reke-

ning! BE81 7895 7791 6924 Wij zijn 

jou zéér dankbaar! 

Wil je belastingsvoordeel?  

Dan kan je onze activiteiten steunen 

door een bijdrage te storten op   

BE70 8939 4402 9125  

STEUN 
STEUN WERELD-DELEN FINANCIEEL—DANK ! 

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

van Welzijnsschakels vzw, Huidevettersstraat 165 1000 

Brussel. Vermeld “project 17022”. 

 

De belastingvermindering voor gedane giften be-

draagt 45% van het bedrag van uw gift, als deze ten-

minste 40 euro bedroeg.  

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! 

Ziekenzorg Emblem moest door samenloop van omstandig-

heden haar verdienstelijk werk van vele jaren stopzetten. 

Individueel blijven de vrijwilligers nog hun vaste “klanten” 

bezoeken. Zeker! 

Maar ze hadden nog een flinke som spaar-

centen in de pot. Ze zochten en vonden 

een geschikt doel voor dit geld: Wereld-

Delen. 

We danken de medewerkers van Zieken-

zorg Emblem voor hun schenking aan We-

reld-Delen en beloven het goed te beste-

den! 


