Dit doen we in Buurtwerk Borgerbaan in Borgerhout— april 2019

Turnhoutsebaan 236
2140 Borgerhout

03 270 39 46

WE ZIJN
GESLOTEN
TIJDENS
De 2e week van de
paasvakantie (van
15 tot 22 april). En
donderdag 25 april

samenbuurtwerk.be
samenlevingsopbouwantwerpenstad.be

#SASopbouwwerk

Samen maken we Borgerhout een beetje warmer en sterker

BUURT IN BEELD
Elke maand zetten we een andere
Borgerhoutenaar in beeld aan de hand
van 5 vragen. Vandaag Rita, vrijwilliger
van Buurtwerk Borgerbaan
Stel jezelf kort voor
Ik ben in 1955 geboren in DeurneNoord. Zorg voor familie vind ik heel
belangrijk. Op elkaar kunnen rekenen
en bij elkaar terecht kunnen is
onbetaalbaar.
In 1975 begon ik als juf in het lager
onderwijs. Vijf jaar stond ik in een
kleine dorpschool met veel plezier voor
de klas. Naast het lesgeven hield ik als
vrijwilliger de lokale bibliotheek open
en in 1980 maakte ik dan de overstap
naar de bibliotheeksector.
In 2017 kon ik met pensioen. Ik
vind het zalig om tijd te hebben en
vooral om zelf te mogen beslissen
waaraan je die besteedt. Mijn
agenda zit zeker niet propvol. Ze
is prettig gevuld met allerhande
activiteiten waaronder Koffie &
Formulieren op dinsdagvoormiddag en
dondernamiddag in Borgerbaan.
Wat is je link met Borgerhout?
Ik woon er nu ruim 17 jaar. Je kan ‘2140’
dus gerust mijn thuis noemen en zo
voelt het ook. Na mijn pensioen ging
ik op zoek naar vrijwilligerswerk en

koos ik wel heel bewust voor Koffie &
Formulieren in Borgerhout. Zelf heb ik
heel veel te danken aan mensen die in
me geloofden, mij kansen gaven en op
weg hielpen. Met Koffie & Formulieren
kan ik onze bezoekers nu op mijn beurt
een stukje aanmoedigen en versterken.
Zo maak ik Borgerhout een beetje
warmer en sterker.
Wat is je favoriete plek?
Deze vraag kan ik onmogelijk
beantwoorden. Borgerhout heeft
zoveel mooie, inspirerende en boeiende
plekken. En ik ontdek ze nog lang niet
allemaal. Ik hou van mijn eigen stek,
vijf hoog met een mooi uitzicht over
de stad. Daarnaast hou ik van het
Krugerplein en Bar Leon, De Roma voor
de concerten en het filmaanbod, ’t
Werkhuys en natuurlijk het Buurtwerk
Borgerbaan voor zijn lage drempel, zijn
engagement en het grandioze Koffie &
Formulierenteam.
Wat is jouw favoriete mop?
Ik ken eigenlijk geen moppen omdat
ik ze altijd heel snel vergeet. Ben wel
grote fan van zachte humor zoals: Wat
adviseer je een collega die zegt dat zijn/
haar agenda helemaal vol staat?

Antwoord: Koop een groter formaat ;-)

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

ACTIVITEITEN
APRIL 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
LET OP: Niet van 15 tot 22 april.

TAAL*OOR
Kom Nederlands oefenen en leer
mensen uit de buurt kennen. We
praten Nederlands in kleine groepjes.
minimum niveau 1.2.
WANNEER: elke dinsdag 19 - 20.30u,
elke woensdag 10 - 11.30u INFO: bij
Frederike
LET OP: Niet tijdens da paasvakantie.

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
een initiatief van Ons Huis

WANNEER: maandag 1, 15 en 29 april 19
- 20.30u INFO: bij Frederike of onshuis.
antwerpen@gmail.com

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
LET OP: Gaat door op donderdag 4 april
in plaats van 1 april. Gaat niet door op
maandag 9, 15, 16 en 22 april.

VROUWENWERKING
AL AMAL

BABBEL EN BREI
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
LET OP: Gaat niet door op 15 en 22 april.
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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
Dit is een activiteit in samenwerking met CAW
Antwerpen.

WANNEER: elke dinsdag 10 - 12.30u,
elke donderdag 13.30 - 16u INFO: bij
Driss
LET OP: Niet tijdens de paasvakantie.

BUDGETGIDSEN

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: Tijdens de openingsuren
kan je een afspraak maken voor de intake
van dinsdag 2 april 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
LET OP: Gaat niet door op 11, 18 april en
25 april.

Een gezellig moment waarop
vrouwen bijeen komen en gezellig
over verschillende thema’s praten
met koffie of thee.
Initiatief van Al-Amal
WANNEER: elke vrijdag van 15 - 18u
INFO: bij Malika of Driss LET OP: Niet
tijdens de paasvakantie.

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.

DIGIDESK

TERUGBLIK

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

VRIENDEN VAN DE
BORGERBAAN

WANNEER: tijdens open ontmoeting
INFO: bij Driss

SAMEN TUINIEREN
We komen elke week samen om te
werken aan de tuin.
WANNEER: elke woensdag 13.30 - 16u
INFO: bij Frederike of bart
LET OP: Niet tijdens de paasvakantie

We dachten samen met alle
sympathisanten na over hoe iedereen
zich welkom kan voelen in de Borgerbaan

WANNEER: tijdens de open
ontmoeting INFO: bij Stien en Mika

VRIJETIJDSLOKET
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 1 april 13 - 16u
INFO: bij Mika

HAPKLAAR KOKEN
Elke maandag maken we
samen een lekkere hap. Iedereen is
welkom om vanaf 12u mee te eten.
WANNEER: elke maandag 10 - 13u
INFO: bij Stien
LET OP: Gaat niet door op 15 en 22 april.

WAT IS ER ELKE WEEK?
Maandag
Vanaf
10u
Vanaf
13u
Vanaf
19u

Dinsdag
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Donderdag
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VRIJWILLIGERS
WELKOM
We zoeken steeds vrijwilligers. Iets
voor jou? Kom langs.
meer info bij Driss, Stien, Mika,
Frederike, Kadra, Evelyn of Bart

WIE IS WIE?
Evelyn Obeng | ONTHAALMEDEWERKER
Evelyn.obeng@samenlevingsopbouw.be
03 270 39 46

Stien Michielsen | OPBOUWWERKER

stien.michielsen@samenlevingsopbouw.be
0483 26 73 05

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

Bart Meyvis | OPBOUWWERKER

bart.meyvis@samenlevingsopbouw.be
03 270 39 46

Vrijetijdsloket
maandag 6 mei
Vorming 1 Ieders Stem Telt
Donderdag 9 mei

Fatima Choukri | OPBOUWWERKER ARM IN ARM
fatima.choukri@samenlevingsopbouw.be
0470 21 07 39

Driss Bidane | OPBOUWWERKER

driss.bidane@samenlevingsopbouw.be
0473 85 45 08

Mika Roppe | OPBOUWWERKER

mikail.roppe@samenlevingsopbouw.be
0488 18 77 05

Vorming 2 Ieders Stem Telt
woensdag 15 mei

Frederike Masure | OPBOUWWERKER

Right(s) now in Brussel
zondag 12 mei

Kadra Farah | BUURTHUISMEDEWERKER

frederike.masure@samenlevingsopbouw.be
0471 65 98 98

Kadra.Farah@samenlevingsopbouw.be
0483 26 71 17

Forumtheater ‘in wacht’
zondag 19 mei

Leen Van den Bulck | PROJECTCOÖRDINATOR - OPBOUWWERKER

Iftar school IMS
vrijdag 24 mei

Ahmed Oulad Abdellah | OPBOUWWERKER SAMEN OP STRAAT

Federale verkiezingen
zondag 26 mei

leen.vandenbulck@samenlevingsopbouw.be
0494 54 41 42

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

NOTEER AL IN
JE AGENDA

