Dit doen we in Buurtwerk Dinamo in Deurne-Noord — februari 2019

Ten Eekhovelei 337
2100 Deurne

03 326 22 14

DINSDAG
9.30 - 16U
WOENSDAG
9.30 - 16U
DONDERDAG
9.30 - 16U

Chris, al meer dan 5 jaar vrijwilliger in Dinamo rond taal

BUURT IN BEELD
Regelmatig zetten we een vrijwilliger
in de kijker. Vandaag kozen we voor
Chris, al 5 en half jaar vrijwilliger bij
Buurtwerk Dinamo.
Stel jezelf kort voor.
Ik ben Chris en momenteel ben ik 5
en half jaar vrijwilliger in buurtwerk
Dinamo voor de taalprojecten. 28 jaar
lang werkte ik in een theater, het was
een job waarin mijn capaciteiten goed
tot hun recht kwamen.
Roger en Ludo, goede vrienden van
mij, waren al vrijwilligers in Dinamo
voor Taal*ooR, waarin mensen in groep
Nederlands oefenen. Roger sprak me
aan om te helpen. Zo ging ik naar een
opendeurdag van het buurtwerk. Snel
erna was ik ook vrijwilliger.

samenbuurtwerk.be
samenlevingsopbouw-antwerpenstad.be

#SASopbouwwerk

Ik was nog maar 2 weken bezig
met Taal*Oor of Hafida, toen
verantwoordelijke voor de
taalprojecten, vroeg me of ik me
ook wilde inzetten voor het project
2-spraak. In 2-spraak brengen we
mensen samen om een jaar lang in duo
Nederlands te oefenen.
De man waar ik mijn eerste gesprekken
mee deed, zie ik nog steeds af en
toe. Voor 2-spraak moet er ook veel
administratief werk gebeuren. Omdat
dit een taak is die ik graag doe en waar

ik ook sterk in ben, is dit ook bij mij
terecht gekomen.
Op dit moment is Jesse, opbouwwerker
in Dinamo voor Team Taal, mijn
verantwoordelijke en bekijk ik samen
met haar de administratieve zaken
rond 2-spraak. Een goede structuur
aanbrengen binnen deze administratie
is me tot hiertoe goed gelukt.
Hoe ben je in Dinamo terechtgekomen?
Ik woon al sinds 1975 in Deurne, niet ver
van Buurtwerk Dinamo. Toen ik de stap
nam om het ouderlijke huis te verlaten,
was Deurne de juiste plek. Toen ik in
Deurne-Noord kwam wonen was het
nog een bruisende plek met vele kleine
zelfstandige zaken. In een ver verleden
had ik mijn eigen zaak op de Lakborslei.
Op dit moment heb ik een grote link
met Buurtwerk Dinamo. Ik voel me
aangetrokken door de positieve impact
van Dinamo op mijn woonbuurt en het
enthousiasme van het buurtwerk met
zijn medewerkers en vrijwilligers.
Wat is je favoriete plek in Deurne?
Dinamo, al mijn vrije momenten gaan
naar daar. Als Dinamo open is en het
lukt voor mij, dan ben ik graag daar
aanwezig voor mijn vrijwilligerswerk.

ACTIVITEITEN
FEBRUARI 2019
SOEPERDEBOERE

PERMANENTIE
BUURTSPORT

Samen koken en eten.
€2,50
WANNEER: elke donderdag 12u INFO:
bij Hafida

BUURTBOTERHAM

DEZE
MAAND

Gezellig samen een
boterham eten

WANNEER: dinsdag 5 februari om 12u
INFO: bij het onthaal

2-SPRAAK
Kom je inschrijven
WANNEER: elke dinsdag 14 - 16u
INFO: bij Jesse of Chris Wouters

WANNEER: elke 2e en 4e donderdag
van de maand van 13 - 16u INFO: bij
Nathalie.

Creatief bezig zijn voor
iedereen.

Zie planning wat we maken, vraag Joke welk
materiaal je moet meebrengen.

BUURTNAAIATELIER

Samen leren naaien. We maken
mooie dingen voor de buurt.
€10 voor een reeks

DEZE
MAAND

minimum niveau 1.2., inschrijven vanaf 13u
WANNEER: elke donderdag 13.30 15.30u INFO: bij Jesse

VRIENDEN VAN
DINAMO

Dit is een activiteit in samenwerking met Buurtsport
Deurne-Noord.

WANNEER: elke dinsdag 13.30 - 15.30u
INFO: bij Joke

1 uur per week. Je oefent
Nederlands in duo.

Kom Nederlands
oefenen en leer mensen
uit de buurt kennen. We praten
Nederlands in kleine groepjes.

Vragen over vrije tijd in Deurne?
Vraag het!

CREATIEVE DINSDAG

€1,50

TAAL*OOR

DEZE
MAAND

DEZE
MAAND

Iedereen is welkom om
samen iets te eten en nadien mee na
te denken over bepaalde thema’s die
betrekking hebben tot Dinamo.
WANNEER: donderdag 21 februari 18 19.30 INFO: bij het onthaal

PRETLOKET

Vragen rond cultuur en vrije
tijd.
Mensen met een verhoogde tegemoetkoming
krijgen de laagste prijs. Breng een sticker van de
mutualiteit mee.
Dit is een activiteit in samenwerking met Recht-Op.

WANNEER: donderdag 28 februari
13 - 16u INFO: bij Loewies Meert

Deze activiteit is in samenwerking met De Praktische
School.

WANNEER: elke maandag 9 – 11.30u
WAAR: Dienstencentrum Kronenburg,
Van Duyststraat 192, 2100 Deurne INFO:
bij Hafida

BUURTFIETSATELIER

Je leert kleine herstellingen
van je fiets zelf te doen.
0,50€ voor gebruik materiaal

WANNEER: elke maandag 17 - 19u,
elke dinsdag 16.15 - 18.15u, elke woensdag
14 - 16.30u WAAR: Buurtfietsatelier, Ten
Eekhovelei 285 INFO: bij Melina

•
•
•
•

KOFFIE &
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.
Dit is een activiteit in samenwerking met CAW
Antwerpen.

WANNEER: Elke donderdag 9.30 11.30u INFO: bij Alicja

DE BUDGETGIDSEN
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.
maak een afspraak aan het onthaal
WANNEER: Tijdens de openingsuren
kan je een afspraak maken voor een
intake. INFO: bij Christ’l, Leen of Lief

BEDANKING
VRIJWILLIGERS

DEZE
MAAND

25 februari tot 3 maart is het de week
van de vrijwilliger. Graag willen we
onze vrijwilligers bedanken met iets
hartigs, zoet en een cadeautje.
Inschrijven aan het onthaal voor 21 februari
WANNEER: dinsdag 26 februari van
15.30 - 18.30. INFO: Kess

COMPUTER VRIJ
GEBRUIK

Vrij gebruik van 2 laptops.

WANNEER: elke dinsdag, woensdag en
donderdag 9.30 - 16u INFO: bij onthaal
Buurtwerk Dinamo

COMPUTER VRIJE
INLOOP MET
ONDERSTEUNING

Wil je hulp bij het werken op de
computer? Een vrijwilliger maakt je
wegwijs en gaat samen met jou op
zoek.
gratis, inschrijven aan het onthaal

COMPUTER
WORKSHOP

Mailen met Gmail.
gratis, inschrijven aan het onthaal
In samenwerking met dot.kom.

COMPUTER
WORKSHOP

DEZE
MAAND

Ontdek je eigen smartphone of
tablet.
gratis, inschrijven aan het onthaal. Neem zeker je
eigen smartphone of tablet mee.
In samenwerking met dot.kom.

WANNEER: dinsdag 5 februari 9.30 12u INFO: bij Alicja

COMPUTER
WORKSHOP

DEZE
MAAND

Hoe goed Google gebruiken?.
gratis, inschrijven aan het onthaal

TERUGBLIK

DE WARMSTE WEEK

WANNEER: dinsdag 26 februari 9.30 12u INFO: bij Alicja

SMARTFUN

In samenwerking met dot.kom.

WANNEER: dinsdag 19 februari 9.30 12u INFO: bij Alicja

DEZE
MAAND

Wil je weten welke leuke en
slimme dingen je allemaal kan doen
met jouw smartphone? Woorden en
zinnen vertalen in jouw eigen taal?
De uren van bus en tram opzoeken?
Zelf de weg vinden naar een adres
in Antwerpen? Kom gerust langs met
jouw smartphone, we proberen het
samen uit! Kennis van het Nederlands
is niet nodig.
gratis, inschrijven aan het onthaal
WANNEER: elke woensdag 9.30 - 11.30
INFO: bij Melissa

PLANNING

In samenwerking met dot.kom.

CREATIEVE DINSDAGEN

WANNEER: dinsdag 12 februari 9.30 12u INFO: bij Alicja

5/2

Dromenvanger maken

12/2

Sleutelhangers maken

19/2

Winkeltas maken

26/2

Magneten maken

De warmste week in Dinamo was een
succes; er werd gekookt en verkocht ten
voordele van het buurtwerk en De Vijver.

MENU

SOEPERDEBOERE
7/2

Open School kookt mee

14/2

Inge kookt

21/2

Mina kookt een
groentenovernschotel

28/2

Ronny en Mady koken

WAT IS ER ELKE WEEK?
Maandag
Vanaf
9u30
Vanaf
13u30
Vanaf
17u

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

DRINGEND EEN
FIETS NODIG?

WIE IS WIE?
JOKE VERLAET | OPBOUWWERKER

Dit is op te lossen met de rode
deelfiets van Dinamo. Je kan ze
voor €1 euro per week uitlenen. Je
betaalt een waarborg van €20, die
je onmiddellijk terugkrijgt bij het
terugbrengen.

joke.verlaet@samenlevingsopbouw.be
0473 86 77 75

WAAR? Bij buurtwerk Dinamo, vanaf
februari ook bij Huis van Het kind:
Lakborslei 200
MEER INFO? Vraag het aan het
onthaal of aan Melina

JESSE LEMMENS | OPBOUWWERKER

VRIJWILLIGERS
WELKOM

HAFIDA DALAA | OPBOUWWERKER
hafida.dalaa@samenlevingsopbouw.be
0473 86 51 05

jesse.lemmens@samenlevingsopbouw.be
0473 86 78 39

MELISSA COWPE | OPBOUWWERKER
melissa.cowpe@samenlevingsopbouw.be
0488 67 35 27

ALICJA JAMROZOWICZ | OPBOUWWERKER

2-spraak

alicja.jamrozowicz@samenlevingsopbouw.be
0470 23 26 99

We zoeken nog Nederlandstalige
vrijwilligers die 1u per week
Nederlands willen oefenen met
iemand die Nederlands leert.

CHRIST’L VAN VLEM | OPBOUWWERKER

meer info bij Jesse of Chris Wouters

LEZING
MEERTALIGHEID

Meerdere talen spreken.
DEZE
Een voordeel of een nadeel? MAAND
We vroegen Orhan Agirdag
om ons te vertellen over het
onderzoek naar de effecten van
meertaligheid. Orhan Agirdag
is professor onderwijs en
samenleving aan de KU Leuven.

WANNEER: donderdag 28 februari
19.30u WAAR: Buurtwerk Borgerbaan,
Turnhoutsebaan 236, Borgerhout
INFO: bij Jesse of Melissa

christel.vanvlem@samenlevingsopbouw.be
0484 89 31 75

MELINA WILLEMS | OPBOUWWERKER
melina.willems@samenlevingsopbouw.be
0488 67 34 06

KESS BLOMME | BUURTHUISMEDEWERKER
kess.blomme@samenlevingsopbouw.be
0488 67 32 05

TIM VAN ONCKELEN | ACTIVITEITENBEGELEIDER
DE STAPSTEEN – DE VIJVER VZW
tim.vanonckelen@devijvervzw.be
0492 97 21 66

MATTIA DE PAUW | PROJECTCOÖRDINATOR
mattia.depauw@samenlevingsopbouw.be
0475 46 89 26

Ten Eekhovelei 337, 2100 Deurne

Manifestatie tegen racisme
Brussel
zondag 24 maart
Manifestatie Hart boven Hard
Brussel
zondag 12 mei
Diversival in alle wijken
21 februari - 21 maart

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

NOTEER AL IN
JE AGENDA

