Dit doen we in Buurtwerk ‘t Pleintje in Deurne-Zuid — november 2021

Sint-Rochusstraat 106
2100 Deurne

03 320 26 70
We zijn open op:

MAANDAG
13-16U
DINSDAG
DONDERDAG
10-16U
ELKE DERDE
ZATERDAG
VAN DE MAAND
11-14U

WE ZIJN
GESLOTEN:
1-7 november
(herfstvakantie)
11 november
(Wapenstilstand)
samenlevingsopbouwantwerpenstad.be
Volg de Pagina van Buurtwerk
‘t Pleintje op Facebook.
Like: www.facebook.com/
BuurtwerktPleintje

#SASopbouwwerk

Een nieuwe naam voor de organisatie achter ‘t Pleintje.

EEN NIEUWE NAAM
Op donderdag 18 november
2021 verandert de naam en het
uiterlijk van de organisatie achter
Buurtwerk ‘t Pleintje. De naam
Samenlevingsopbouw verandert,
de naam ‘t Pleintje blijft. Een naam
verander je niet zomaar. We vertellen
je waarom.

Een beetje geschiedenis
Samenlevingsopbouw vzw in
Antwerpen bestaat dit jaar 38 jaar.
De vzw ontstond uit de Federatie
voor Antwerpse buurtwerken, een
samenwerkingsverband van bijna
twintig Antwerpse buurtwerken. Al
van bij de start was het de ambitie om
beter samen te werken. Samenwerken
om op te komen voor de rechten van
mensen en wijken die het moeilijk
hebben. De eerste naam was in de
korte vorm: Riso-Antwerpen vzw
en voluit: Regionaal instituut voor
Samenlevingsopbouw Antwerpen.
Niet enkel in Antwerpen
Samenlevingsopbouw werkt niet
enkel in Antwerpen. Hetzelfde werk
als onze Antwerpse medewerkers en
vrijwilligers doen ook mensen in de
steden Gent en Brussel en alle Vlaamse
provincies. Ook in die zeven andere
vzw’s brengen ze mensen samen die
het moeilijk hebben. Ook daar zoeken
ze samen naar oplossingen. In 2006
kozen de meeste van deze vzw’s
voor een nieuwe gezamenlijke naam:
Samenlevingsopbouw. Riso-Antwerpen
werd Samenlevingsopbouw Antwerpen
stad. In 2021 veranderen we opnieuw.

Hoe kunnen we samen sterker worden?
Samenlevingsopbouw wil samen
met wie uitgesloten wordt, dingen
veranderen in de samenleving. Om
iets te kunnen veranderen moet je
gezien en gehoord worden. Maar
dat is moeilijk als je niet ziet dat de
initiatiefnemers van Solidair Mobiel
Wonen in Brussel, de vrijwilligers van
de Kom-Af in Roeselare en de mensen
van Buurtwerk ‘t Pleintje in Antwerpen
tot dezelfde organisatie behoren. Met
een nieuwe naam willen we beter laten
zien hoe Samenlevingsopbouw al die
verhalen en ervaringen samenbrengt in
sterke oplossingen of aanbevelingen.
Een eenvoudigere naam die
verbinding, rechtvaardigheid en
strijdbaarheid uitstraalt
Voor de nieuwe naam zochten we een
naam die veel eenvoudiger is om uit
te spreken en om te onthouden. Veel
deelnemers en vrijwilligers vinden
het woord ‘samenlevingsopbouw’
veel te moeilijk. Het wordt dus een
korte naam. En we gaan er iets anders
uit zien. Wie in de buurtwerken
komt herkent wel het vierkantje van
Samenlevingsopbouw of de rode kleur
op de maandkalenders. We zochten
een nieuwe uitstraling die dichter bij
mensen staat en actiever is.

Ben je nieuwsgierig? Let op onze ramen
en poort, er zullen dingen veranderen. En
kom langs op 18 november, we hebben een
verrassing. Want onze nieuwe naam is ook
een beetje een geschenk voor jou.

Dit is onze laatste maandkalender. Op 18 november hebben we een nieuwe vaste folder
voor Buurtwerk ‘t Pleintje. Zo moeten we die niet elke maand vervangen. Daar zullen al
onze activiteiten in staan. Voor occasionele activiteiten maken we op tijd een flyer en/
of sturen we een Whatsapp-bericht. Wil je op de hoogte blijven? Geef je nummer en/of
mailadres door aan een medewerker van Buurtwerk ‘t Pleintje die je kent.

ACTIVITEITEN

NOVEMBER 2021
ONTHAAL INFOPUNT
Kom langs in het buurthuis als je een
vraag hebt of een moeilijke brief.
Gratis
WANNEER: elke dinsdag en donderdag
10-12u INFO: Ellen

OPEN ONTMOETING
Heb je nood aan een babbeltje?
Spring even binnen in het buurthuis.
Gratis
WANNEER: tijdens onze openingsuren
INFO: Reintje

BUURTGOED
Kom shoppen in onze tweedehandswinkel.
Gratis
WANNEER: elke dinsdag en donderdag
tussen 14-16u INFO: Wouter

2-SPRAAK
Zoek je iemand om een uurtje per
week Nederlands mee te spreken?
Of spreek je Nederlands en wil je
vrijwilliger worden?
Gratis
WANNEER: je kan je komen inschrijven
tijdens onze openingsuren.
INFO: Wouter

PRETLOKET
Het Pretloket zoekt samen met jou
naar een leuke en goedkope activiteit
of uitstap.
Gratis | op afspraak
Dit is een activiteit van Recht-Op vzw

WANNEER: dinsdag 30 november,
13 - 16u
INFO: Kim Tops, kim.tops@recht-op.be

OPEN LEERSALON

WOONCAFE: INFO
HUURWETGEVING
‘RECHTEN & PLICHTEN
VAN DE HUURDERS’

Wil je een formulier leren invullen? Wil
je online een afspraak maken? Vind je
werken met Smartschool moeilijk? Wil
je graag een CV opstellen? Of wil je iets
anders leren? Kom langs met je vraag.
We zoeken samen een antwoord.

Wil je graag meer weten over rechten
en plichten van huurders? Kom dan
zeker langs tijdens ons infomoment!

Gratis

Gratis

Open Leersalon is een samenwerking met Ligo
Antwerpen

in samenwerking met Samenlevingsopbouw Antwerpen

WANNEER: elke dinsdag, 9.30-12u
INFO: Lien Moens
openleersalon.deurne@ligo-antwerpen.be

WANNEER: woensdag 17 november,
17-19u INFO: Esma

Provincie

SAMANA OPEN HUIS

NAAIATELIER
Samen naaien we leuke dingen voor
onszelf of voor een actie. We maken
samen een planning op voor de
komende maanden. Kom je mee doen?
Gratis | Er zijn naaimachines in het buurthuis die je
kan gebruiken. Je mag ook zelf iets meenemen om te
naaien.
WANNEER: elke maandag 14-16u
INFO: Wouter

DE BUDGETGIDSEN

WANNEER: Maak een afspraak met Ellen
INFO: Ellen

SAMEN ETEN
Op dinsdag en donderdag lunchen we
samen in ‘t Pleintje.

Gratis | De eerste keer krijg je een gratis drankje en
snack.
Initiatief van Samana

WANNEER: elke maandag 14-16u
INFO: Gonda Mertens (gonda.mertens@
skynet.be)

VRIENDEN VAN
‘T PLEINTJE
Leer de werkers en het buurtwerk
kennen. Denk samen met ons na over
hoe we ‘t Pleintje nog warmer en
gezelliger kunnen maken.
Gratis
Initiatief van Samana

WANNEER: dinsdag 9 november 14-16u
INFO: Marij

TAART ETEN OP ONZE
NIEUWE NAAM

Wij voorzien het eten. Een maaltijd bij ons kost €1,5
(Je mag ook je eigen eten meebrengen.)
WANNEER: elke dinsdag en donderdag,
12.30u INFO: Reintje

VRIJWILLIGERS

2-SPRAAK

WONEN MET KANSEN

Mag een anderstalige een uurtje
per week met je praten? Dan is
2-spraak iets voor jou! Je hebt
individueel contact met iemand die
Nederlands leert. Je regelt samen
waar en wanneer je afspreekt. Door
regelmatig af te spreken leren jullie
elkaar kennen. Je helpt iemand met
het verbeteren van zijn/haar/hun
Nederlands.
Interesse? Contacteer: Wouter

Mensen met een chronische
aandoening, een mobiele beperking
of gewoon mensen die zich eenzaam
voelen, zitten samen voor een
gezellige babbel onder gelijken.
Iedereen welkom.

We kijken samen met jou of je alle
financiële steun krijgt waar je recht
op hebt. We helpen je met het in orde
maken van je administratie.
Gratis | Bel of stuur een berichtje naar Ellen voor een
afspraak.

VRIJWILLIGERS

We vieren de nieuwe naam voor
Samenlevingsopbouw met een lekker
stuk taart.
Gratis
WANNEER: donderdag 18 november,
13-16u INFO: Marij, Ellen

Wonen met Kansen zoekt vrijwilligers
voor ondersteuning van onze
Woonclub.
Jij zal als begeleider van de
Woonclub de jongeren van Wonen
Met Kansen leren kennen tijdens
ontmoetingsmomenten, begeleiden
tijdens vormingen, signalen
doorgeven aan de opbouwwerkers
van wat er moeilijk loopt en/of
ondersteunen in hun zoektocht naar
een nieuwe woning.
Ook krijg je de kans om samen met
onze jongeren na te denken over
bepaalde thema’s, zoals een socialer
woonbeleid.
Heb je interesse? Contacteer Esma

VOORUITBLIK
WOONCAFE (INHOUD VOLGT NOG)
Woensdag 15 december, 17-19u

WIE IS WIE?
MARIJ DE MEYER | OPBOUWWERKER

marij.demeyer@samenlevingsopbouw.be | 0489 24 48 78

ELLEN BERTELS | OPBOUWWERKER

ellen.bertels@samenlevingsopbouw.be | 0485 32 42 18

Iedereen verdient vakantie! Ook als
je een beperkt budget hebt, kan je
een daguitstap maken of op vakantie
gaan. Als je boekt via Iedereen
Verdien Vakantie, betaal je een stuk
minder. We kunnen samen met jou
naar het aanbod kijken en een uitstap
of vakantie voor je reserveren.
Meer info: Tijdens de openingsuren
van ’t Pleintje

ESMA UCAN | OPBOUWWERKER

esma.ucan@samenlevingsopbouw.be | 0483 89 10 03

WOUTER HOET | OPBOUWWERKER

wouter.hoet@samenlevingsopbouw.be | 0489 53 23 47

REINTJE VANDEVELDE | BUURTHUISMEDEWERKER

reintje.vandevelde@samenlevingsopbouw.be | 0488 18 82 39

LIEN MOENS | COLLEGA OPEN LEERSALON / LIGO
lien.moens@ligo-antwerpen.be | 0487 84 56 28

CELIEN DEVRIENDT | STAGIAIR

celien.devriendt@samenlevingsopbouw.be

Sint Rochusstraat 106, 2100 Deurne

V.U. Ilse Hackethal, Gasstraat 12-14, 2060 Antwerpen

IEDEREEN VERDIENT
VAKANTIE

