
BROEDERLIJK DELEN : 

OMDAT HET ZUIDEN PLANNEN HEEFT! 

 
Broederlijk Delen is een christelijke organisatie die met beide benen in de wereld staat. Vanuit een 

evangelische motivatie werk zij concreet, bescheiden, koppig, aan een nieuwe solidaire wereldorde, 

waar plaats is voor iedereen.  

 
Tijdens de vastencampagne van de Vlaamse Kerkgemeenschap breekt Broederlijk Delen een lans 

voor een cultuur van delen en een ethiek van 'genoeg hebben'.  

 
De veertig dagen voor Pasen ziet zij als een jaarlijkse periode van bezinning en genezing.  

Een tijd om af te kicken van de verdwazing van het materialisme en de dwangmatige consumptie. 

 

Broederlijk Delen laat groepen mensen in het Zuiden hun eigen plannen uitvoeren.  
De eigen plannen tegen armoede en onrecht zijn de beste garantie voor blijvende verandering.  

Want alleen die plannen zijn aangepast aan de lokale situatie. 

Wat de groep niet draagt is niet duurzaam.  
 

Broederlijk Delen steunt organisaties in het Zuiden, ‘partners’ genaamd via ondersteuning van een 

150-tal projecten rond duurzame plattelandsontwikkeling, mensenrechten, democratisering, gender en 
participatief burgerschap.  

De doelgroepen zijn inheemse volkeren, kleine boeren, vrouwen, kinderen en jongeren. 

Allen werken ze hard aan een betere toekomst voor hun land. 

 
Broederlijk Delen is ervan overtuigd dat mensen en organisaties uit het Noorden en het Zuiden de 

kans moeten krijgen om elkaar persoonlijk te leren kennen en om wederzijdse ervaringen uit te 

wisselen. Uit deze ontmoetingen kan respect en solidariteit groeien.  
Daarom organiseert BD inleefreizen naar het Zuiden, en stuurt er coöperanten heen.  

Maar anderzijds nodigt zij elke jaar vertegenwoordigers uit de partnerorganisaties uit  

naar ons land, voor ontmoeting en vorming. 
 

Als lid van 11.11.11, de koepel van ngo's, oefent zij rond diverse globale thema's zoals 

schuldenkwijtschelding, milieu, mensenrechten, duurzame ontwikkeling,..., via mondiale 

bewustmaking en sensibilisatie van onze plaatselijke samenleving, druk uit op onze politiekers. 
 

De inkomsten van Broederlijk Delen bestaan voor een groot gedeelte uit vrijwillige giften. Broederlijk 

Delen verzamelt fondsen in tijdens de vastencampagne. 
Broederlijk Delen is erkend om fiscale attesten af te leveren voor giften boven 30 euro.  

  

Contactadressen:  

Brasschaat: Patrick Naulaerts, pastor-diaken 
Struikenlaan 10, 2930 Brasschaat,  

Tel.: 03.663.78.41, GSM.: 0486.76.55.88 

patrick_naulaerts@hotmail.com 
 

Antwerpen: 

Regionale dienst Br.Delen, 
Pastorijstraat 37, 2060 Antwerpen, tel. 03-217.24.90 

antwerpen@bdwzz.be 

 

Meer informatie vindt u op www.broederlijkdelen.be. 
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