Dit doen we in Buurtwerk Borgerbaan in Borgerhout— januari 2019

Turnhoutsebaan 236
2140 Borgerhout

03 270 39 46

MAANDAG
10 - 16U
DINSDAG
10 - 16U
DONDERDAG
10 - 16U

WE ZIJN
GESLOTEN
VAN

maandag 24 december tot
en met zondag 6 januari

samenbuurtwerk.be
samenlevingsopbouwantwerpenstad.be

#SASopbouwwerk

Ludwig is vrijwilliger in het buurtwerk.
“Mensen de mogelijkheid bieden de basiskennis over computers
op te doen, daar wil ik me voor inzetten.”

BUURT IN BEELD
Elke maand zetten we een andere
Borgerhoutenaar in beeld aan de
hand van 5 vragen. Vandaag Ludwig,
vrijwilliger van Buurtwerk Borgerbaan.

winkelen, te gaan eten en natuurlijk
naar Buurthuis Borgerbaan. Daar help
ik mensen met alles wat computer
gerelateerd is.

Stel jezelf kort voor.
Ik ben Ludwig Glorieux en ik ben
sinds meer dan een jaar vrijwilliger
bij Buurtwerk Borgerbaan (voorheen
De Shelter). Ik werkte aanvankelijk in
de grafische sector, later als full-time
reisleider in Egypte en Marokko. In
2002 kwam ik in de IT terecht, eerst
aan de technische zijde in netwerk- en
systeemsupport, de laatste jaren hou
ik me vooral met webdevelopment en
webdesign bezig.

Er is Digidesk, waar men een computer
kan gebruiken en hulp kan vragen.
Tijdens Koffie & Formulieren helpen
we hulpvragers bij hun online
administratie en communicatie.

Wat ik heel graag doe is kennis
overdragen en mensen helpen. Door
de alsmaar snellere digitalisering van
ons leven blijft er een groep mensen
achter. Mensen die, door welke
omstandigheden dan ook, nooit de
kans hebben gekregen computerkennis
op te doen. Die mensen de
mogelijkheid bieden de basiskennis op
te doen, daar wil ik me voor inzetten.
Wat is je link met Borgerhout?
Ik woonde dertig jaar in Borgerhout.
Nu woon ik buiten de stad maar kom
nog elke week vier of vijf keer naar
Borgerhout: bij mijn moeder, om te

En dan is er ook nog de
computervorming: in 4 sessies van 3
uren de basis van het computergebruik
leren. Het succes van de vorming is:
beperkte theorie, veel afbeeldingen, de
nodige inspanningen van deelnemers
en onze motivatie en inzet. De jongste
deelnemer was 24 jaar, de oudste 74.
Het is mijn wens deze vormingen nog
verder uit te breiden.
Wat is je favoriete plek in Borgerhout?
De Turnhoutsebaan van De Roma tot
het EcoHuis en ook het Krugerpark.
Heb je een aan te raden café of
restaurant?
Gauchos, de Panos en Delipain op de
Turnhoutsebaan. Pura Vida op de Drink.
Wat is je favoriete mop?
De éérstvolgende die mij weet te
verrassen.

ACTIVITEITEN
JANUARI 2019
OPEN ONTMOETING
Praat met andere mensen. Drink
koffie of thee. Je kan de krant lezen.
WANNEER: elke maandag, dinsdag
donderdag 10 - 16u INFO: bij Driss, Stien,
Mika of Frederike

TAAL*OOR
Kom Nederlands oefenen en leer
mensen uit de buurt kennen. We
praten Nederlands in kleine groepjes.
gratis
WANNEER: elke dinsdag 20 - 21.30u,
elke woensdag 10 - 11.30u INFO: bij
Frederike

TAALCARROUSEL
NEDERLANDS ARABISCH
Spreek je Nederlands en wil je
graag Arabisch leren of spreek je
net Arabisch en oefen je graag
Nederlands? Bij de taalcarrousel
komen beide talen aan bod.
om de twee weken op maandag

Kom breien. Ontmoet andere
mensen. Kan je niet breien? Geen
probleem. Iemand leert het jou.
Breng je eigen wol mee
WANNEER: elke maandag van 13 - 16u
INFO: bij Stien

DEZE
MAAND

CREATIEF MET
RECUPMATERIAAL

Iedereen is welkom om op een
creatieve manier iets in elkaar te
knutselen met recupmateriaal.
gratis
WANNEER: maandag 21 januari
13.30 - 16u INFO: bij Mika of Marina

CREA MET VROUWEN
Vrouwen komen samen om
koffiemokken creatief te
versieren.

NIEUWJAARSRECEPTIE
We komen gezellig samen
DEZE
met alle vrijwilligers van
MAAND
Buurtwerk Borgerbaan met een
hapje en een drankje om het begin
van het nieuwe jaar te vieren.l
WANNEER: 1 februari 14 - 16u INFO:
bij Driss, Frederike, Stien, Mika of Ruben

NAAIWERKING

Kom gezellig samen naaien.
Vrijwilligers helpen je bij vragen.
€5 voor 5 keer, inschrijven is verplicht, ter plaatse
WANNEER: elke maandag van 13
–16u, elke dinsdag van 13 - 16u INFO: bij
Samira, Khadija of Stien

DEZE
MAAND

gratis
WANNEER: donderdag 10 januari
10 - 12.30u INFO: bij Stien of Marina

een initiatief van Ons Huis

WANNEER: maandag 7 januarie en
maandag 21 januari 19 - 20.30u INFO: bij
Frederike of onshuis.antwerpen@gmail.
com

BUDGETGIDSEN
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KOFFIE EN
FORMULIEREN

Begrijp je een brief niet?
Wil je hulp om een formulier in
te vullen?
•
Wil je bellen naar een dienst?
•
Heb je een vraag?
Samen lukt het wel. De vrijwilligers
van Koffie & Formulieren helpen je
graag verder. We zoeken samen een
antwoord en verwijzen je door.
gratis

DEZE

MAAND
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, maak een afspraak voor een intakegesprek
WANNEER: De intakes in jouw
buurtwerk gaan door op dinsdag 15
januari tussen 9.30 - 12.30u INFO: bij
Leen

VROUWENWERKING
Vrouwen ontmoeten elkaar.
Er zijn infosessies, we koken of we
gaan op uitstap.
WANNEER: elke donderdag van 10 13u INFO: bij Stien

VROUWENWERKING
AL AMAL
Een gezellig moment waarop
vrouwen bijeen komen en gezellig
over verschillende thema’s praten
met koffie of thee.
WANNEER: elke vrijdag van 15 - 18u
INFO: bij Malika of Driss

WEGGEEFPLANK
In het buurtwerk zijn er 2
koffers waar je gratis boeken en
kleren mag uit meenemen. Heb
je nog bruikbare boeken of kleren
over? Dan mag je die ook in deze
koffer leggen.
WANNEER: tijdens de open
ontmoeting INFO: bij Stien en Mika

Je wordt er warm ontvangen
door onze vrijwilligers. Zij geven jou
info over wat je allemaal kan doen.
Cultuur, sport, vrije tijd,... Wil je wel
op ontdekking gaan, maar vind je
jouw weg niet? Kom dan zeker naar
het vrijetijdsloket Borgerhout.
gratis
in samenwerking met District Borgerhout, Buurtsport
en STA-An vzw.

WANNEER: maandag 4 februari 13 16u INFO: bij Mika

Snap jij ook niet helemaal hoe je
een computer gebruikt? Doet het
nooit wat jij wil dat het doet? Kom
dan zeker naar deze basisvorming
computer.

TERUGBLIK
BEDANKT SALADE
SOCIALE!

gratis, inschrijven kan bij Driss aan het onthaal in
Buurtwerk Borgerbaan
WANNEER: vrijdagen 11 januari, 18
januari, 25 januari & 1 februari 9 - 12.00u
INFO: bij Ruben of Driss

HAPKLAAR KOKEN
Elke maandag maken we
samen een lekkere hap. Kook je graag
en heb je tijd? Spring dan zeker eens
binnen. Iedereen is welkom om vanaf
12u mee te eten.

Team Borgerbaan ontvangt het geld dat
Salade Sociale verzamelde.
Adres Salade Sociale:
Van Immerseelstraat 7A
2018 Antwerpen

WANNEER: elke maandag 10 - 13u
INFO: bij Stien

DIGIDESK
Je kan tijdens de open ontmoeting
de computer gebruiken. Heb je
vragen? Heb je hulp nodig? Kom
dan tijdens de open ontmoeting.
Vrijwilligers helpen jou hierbij.
gratis

NOTEER AL IN
JE AGENDA
Vrijetijdsloket
maandag 4 februari

WANNEER: tijdens open ontmoeting
INFO: bij Driss

WAT IS ER ELKE WEEK?
Maandag

Dit is een activiteit in samenwerking met CAW
Antwerpen.

WANNEER: elke dinsdag 10 - 12.30u,
elke donderdag 13.30 - 16u INFO: bij
Driss

SAMEN DIGITAAL
BORGERHOUT

VRIJETIJDSLOKET
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VRIJWILLIGERS
WELKOM
We zoeken steeds vrijwilligers. Iets
voor jou? Kom langs.

WIE IS WIE?
Ruben Schiltz | ONTHAALMEDEWERKER
ruben.schiltz@samenlevingsopbouw.be
03 270 39 46

Stien Michielsen | OPBOUWWERKER

KOOKVRIJWILLIGERS
Kook je graag? Wij koken samen op
maandagvoormiddag.
meer info bij Stien

stien.michielsen@samenlevingsopbouw.be

Stien vervangt Maryam die in bevallingsverlof is, tot augustus 2019.

Mika Roppe | OPBOUWWERKER

mikail.roppe@samenlevingsopbouw.be
0488 18 77 05

Fatima Choukri | OPBOUWWERKER ARM IN ARM
Ben je vriendelijk en sociaal? Wij
zoeken iemand om achter de toog
te staan en bezoekers drinken te
geven. Je maakt je een halve dag
in de week vrij.
meer info bij Stien

VRIJWILLIGERS TAAL*OOR
Praat je graag met mensen en
voel jij je thuis in een diverse
omgeving? Op dinsdagavond en
woensdagochtend zoeken we nog
mensen die graag met een groepje
anderstaligen wil praten om
Nederlands te oefenen.
meer info bij Frederike

VRIJWILLIGER ONTHAAL
Wij zoeken een vriendelijk gezicht
om onze bezoekers te ontvangen
en hen juiste informatie te geven.
Ben jij ons warm welkom voor een
halve dag in de week?
meer info bij Driss

fatima.choukri@samenlevingsopbouw.be
0470 21 07 39

Driss Bidane | OPBOUWWERKER

driss.bidane@samenlevingsopbouw.be
0473 85 45 08

Frederike Masure | OPBOUWWERKER
frederike.masure@samenlevingsopbouw.be
0471 65 98 98

Leen Van den Bulck | PROJECTCOÖRDINATOR - OPBOUWWERKER
leen.vandenbulck@samenlevingsopbouw.be
0494 54 41 42

Melina Willems | OPBOUWWERKER

melina.willems@samenlevingsopbouw.be
0488 67 34 06

Ahmed Oulad Abdellah | OPBOUWWERKER SAMEN OP STRAAT
ahmed.ouladabdellah@samenlevingsopbouw.be
0484 89 29 41

Ilias El Abdellaoui | OPBOUWWERKER SAMEN OP STRAAT
ilias.elabdellaoui@samenlevingsopbouw.be
0484 95 23 74

Ali El Moussaoui | PROJECTCOÖRDINATOR SAMEN OP STRAAT
ali.elmoussaoui@samenlevingsopbouw.be
0488 17 85 22

Turnhoutsebaan 236, 2140 Borgerhout

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

TOOGVRIJWILLIGERS

