Dit doen we in Buurtwerk De Stek op het Kiel — januari 2021

SintBernardsesteenweg 197
2020 Antwerpen-Kiel

03 216 06 36

Uren waarop je
zonder afspraak kan
langskomen:

DINSDAG
9.30 - 12U
VRIJDAG
13 - 15.30U
WE ZIJN
GESLOTEN
vanaf 25 januari 2021
tot en met 29 januari 2021

Volg de groep van Buurtwerk De
Stek op Facebook.
Word lid: facebook.com/groups/
BuurtwerkDeStek/

samenlevingsopbouw
antwerpen stad vzw
#SASopbouwwerk

MEERJARENPLAN 2021 - 2025
Zijn we nog goed bezig?
Elke 5 jaar vragen we ons dat af. Onze
stad verandert voortdurend. Wie
heeft het vandaag moeilijk? Wat zijn
de belangrijkste problemen? En voor
welke zaken kan een organisatie als
Samenlevingsopbouw mee oplossingen
bedenken?
Wat vind jij?
We vroegen de mening van deelnemers
en vrijwilligers. We vroegen onze
partners wat hen opvalt. En dat deden
ook onze collega’s in Brussel, Gent en
alle Vlaamse provincies.
Nieuwe plannen
Met al die antwoorden gingen we aan
de slag. We maakten keuzes. Samen
willen we betere oplossingen vinden,
voor soms ingewikkelde problemen. We
zoeken de komende jaren oplossingen
voor knelpunten in 3 categorieën:
grond- en mensenrechten, krachtige
buurten en steden en collectief
burgerschap.
Grond- en mensenrechten
Een thuis hebben, werk hebben,
beschermd worden, mogen kiezen
wie dit land bestuurt of in een
gezonde omgeving kunnen wonen.
Het zijn voorbeelden van grond- en
mensenrechten. De enige voorwaarde
om ze te krijgen, is dat je een mens
bent. Toch is de realiteit vaak anders.
Samen zoeken we oplossingen rond
slechte woningen, geen job of niet de
juiste hulp vinden als je ze nodig hebt.
Krachtige buurten en steden
Met de buurtwerken werken we al
jaren in buurten waar verschillende
problemen elkaar versterken. We
geloven in de verborgen krachten van
die buurten. Die kracht vinden we in

het gebied zelf en in haar bewoners.
Samen zoeken we naar manieren om
van deze buurten fijne plaatsen te
maken waar iedereen zich goed kan
voelen.
Collectief burgerschap
Niet iedereen telt altijd mee. Sommige
stemmen raken niet tot bij politici. We
zijn niet altijd solidair met iedereen.
Sommige mensen krijgen minder
kansen omwille van hun herkomst of
geloofsovertuiging. De veranderingen
van het klimaat treffen sommige
mensen harder dan anderen. We willen
samenwerken aan een samenleving
waarin iedereen een volwaardige plaats
heeft.
Een puzzel om onze dromen waar te
maken
Om al die nieuwe plannen te realiseren,
vroegen we alle collega’s naar hun
voorkeuren. Daarmee maakten we
nieuwe samenstellingen van teams.
In alle buurten gaan wat medewerkers
weg en komen er nieuwe bij. En in
januari gaan we nog 1 week hard
doorwerken om met onze nieuwe
teams de plannen concreter te maken.
De week van 25 januari zijn we daarom
1 week dicht. Maar daarna zullen we
veel te vertellen en te vragen hebben.
Wil je meer weten over al onze nieuwe
plannen? Heb je ideeën om mee te
werken? Spreek een opbouwwerker
aan. Je hoort er de komende maanden
zeker nog meer over.

ACTIVITEITEN
JANUARI 2021
Toen corona startte
gingen de buurtwerken
dicht. De opbouwwerkers
gingen op straat met
mensen praten.

Je bent welkom.
We zijn blij
dat je komt.
We zijn voorzichtig
voor je gezondheid.
Ben je ziek?
Blijf thuis.
Bel je dokter.
Hou contact.

Info &
hoe
gaat
het?

Buurtwerken
zijn nu terug
open maar
een beetje
anders.

Ben je boven de 65?
Heb je problemen met je
gezondheid?
We zijn bezorgd.
Wees voorzichtig.
Kom alleen
of hou je kind
bij de hand.

Hou afstand.

We kunnen nog
niet met veel
mensen
samenkomen.

ONTMOETING/
STOEPGESPREKKEN
OP AFSPRAAK

Hoe gaat dat, als ik nu
in het buurtwerk kom?

Handen wassen
of ontsmetten
is verplicht.

Mondmasker constant
verplicht in De Stek. Hier
zijn geen uitzonderingen
mogelijk.

Kom een praatje maken met je buren.
WANNEER: kan op elke dinsdag,
donderdag of vrijdag. Niet in de laatste
week van januari. WAAR: in Buurtwerk
De Stek INFO: Neem contact op met Titia
voor een afspraak.

BUURTBABBEL:
EEN NIEUW JAAR,
EEN NIEUWE START
2020 was een jaar om niet over te
doen. Wat brengt 2021? Dromen we
samen?
Gratis | We werken in 2 groepen van maximum 4
personen. | Graag inschrijven.
WANNEER: dinsdag 12 januari. Sessie
1: 13-14.30u, sessie 2: 15-16u. INFO: Gina,
Katleen.

BUURTBABBEL:
BESPARINGSTIPS
Waar kan je op ’t Kiel goedkoop
winkelen? We geven elkaar handige
tips om te besparen.
Gratis | We werken in 2 groepen van maximum 4
personen. | Graag inschrijven.
WANNEER: dinsdag 19 januari. Sessie
1: 13-14.30u, sessie 2: 15-16u. INFO: Gina,
Katleen.

HOUTATELIER:
OPERATIE
NACHTEGAAL

Volg de pijlen.

Er is een maximum
aan mensen die
binnen kunnen.
Voor sommige
activiteiten moet je
een afspraak
maken.

Samen maken we vogelhuisjes om
tijdens de herfst en de winter op te
hangen op het Kiel.
Gratis
WANNEER: elke woensdag 14-17u. Niet
op 27 januari. INFO: Diether

ONTHAAL
Begrijp je een brief niet? Weet je
niet bij welke dienst je je vraag kan
stellen? Samen lukt het wel. We
zoeken samen naar een antwoord en
verwijzen door.
Gratis.
WANNEER: elke dinsdag 9.30-12u, elke
vrijdag 13-15.30u. Niet op 26, 29 januari.
INFO: Katleen

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.
Gratis, op afspraak.

Bedankt voor de fijne jaren op het
Kiel. Samen hebben we een heel wat
meegemaakt.
We hebben gelachen en gerouwd.
We zijn van zaadje naar uitgewerkt
project gegaan. Er zijn grote stappen
gezet. Samen staan we er.
Ik neem jullie warmte mee naar
Borgerhout. En wanneer de wereld
terug normaal is kom ik zeker nog
eens langs.
Lieke

WANNEER: maandag 4, 18 januari.
13.30-16.30u. INFO: Lief

Buurtwerk De Stek voelt voor mij,
als een 2de thuis en zoals dat gaat:
met z’n up’s en down. Een van die
moeilijke momenten voor mij was
2016-2017. Toen we, als organisatie,
moesten opboksen tegen de
vermarkting van het sociaal werk.
Jullie kracht gidste me erdoor en
gaven me moed om niet op te geven.

DEELKAST

Wil je iets meenemen uit
de deelkast? Contacteer Titia om
een afspraak te maken. Wil je iets
binnenbrengen? Dat kan enkel op
vrijdagvoormiddag.
Let op als je spullen meebrengt voor
de deelkast:
•
Maximum 2 zakken per persoon
•
Spullen moeten proper en in
goede staat zijn.
Gratis. | Enkel op afspraak.
WANNEER: elke vrijdag 10-12u kan je
dingen binnenbrengen. Meenemen enkel
op afspraak. Niet op 1, 29 januari 2021.
INFO: Titia

DIGI-TAFEL

Heb je vragen over je laptop,
smartphone of tablet? Wil je meer
weten over e-mail, internet,
Facebook of Whatsapp? Elke
maandagvoormiddag ben je
welkom! Samen zoeken we naar de
antwoorden.
Gratis. | Op afspraak.
WANNEER: elke maandag 10–12u. Niet
op 25 januari. INFO: Zozan

Ik ga jullie missen, ik ben zeer blij dat
ik jullie kon ontmoeten. Ik blijf werken
bij Samenlevingsopbouw, maar dan in
een ander buurtwerk in Deurne
Zahid

Beste collega’s van de Stek en
buurtbewoner van Kiel,
Ik heb de eer dat ik sinds begin 2020
bij jullie als teamlid werkte en ten
dienste van de Kielenaar stond.
Voor diegene die mij niet kennen,
Mijn naam is Allahmir, ik heb ook
een roepnaam Mir. Ik werk bij
Samenlevingsopbouw voor het project
Bruggen naar Werk.
Vanaf volgende jaar neem ik meer
verantwoordelijkheid op in de wijk
Antwerpen-Noord.
Geen zorgen, ben je of ken je iemand
die lang werk aan zoeken is en die
vind geen werk? Twijfel je om een
opleiding te volgen of wil je jezelf in
zetten als vrijwilliger om de anderen
te helpen? Aarzel niet om mij of mijn
collega’s aan te spreken.
Hou je goed en gezond. Groetjes uit
Antwerpen-Noord.

Al denk ik liever aan al het moois
wat we deelden. Eén van mijn
warmste herinneringen is een
Winterwensenfeest, een paar jaar
terug. Iedereen had lekkers mee, we
deelden en aten samen. We bakten
eigen pizza, maakten pastasalade,
soep en een heel dessertenbuffet. Wat
was dat lekker en gezellig, zeg. Ik zou
er geld voor geven om ook dit jaar zo
met jullie te kunnen afsluiten.
Liefste Kiel, ik laat jullie niet los. Mijn
bureau verandert van plaats, maar ik
blijf een project (Gedeelde Belangen)
opvolgen in de wijk. En ik passeer
nog dagelijks, al is het maar om onze
kinderen naar school te brengen of om
te fietsen richting de Gasstraat.
Vergeet niet de wuiven als we mekaar
passeren, dat is het leukste begin van
de dag.
Griet

Mir

BRUGGEN
NAAR WERK

WIE IS WIE?
Titia van den Engel | BUURTHUISMEDEWERKER
titia.vandenengel@samenlevingsopbouw.be
0488 66 60 86

Diether Geniets | OPBOUWWERKER

diether.geniets@samenlevingsopbouw.be
0472 12 52 29

Farah Mehdaoui | OPBOUWWERKER

farah.mehdaoui@samenlevingsopbouw.be
0490 56 78 03

Katleen Nuyts | OPBOUWWERKER

katleen.nuyts@samenlevingsopbouw.be
0473 86 82 87

Gina De Mey | OPBOUWWERKER

gina.demey@samenlevingsopbouw.be
047 3 85 41 15

Zozan Kilic | OPBOUWWERKER DIGITAAL INCLUSIEVE WIJKEN
zozan.kilic@samenlevingsopbouw.be
0483 17 30 26

Koen Mees | OPBOUWWERKER

koen.mees@samenlevingsopbouw.be
0499 43 61 86

Driss Bidane | OPBOUWWERKER

driss.bidane@samenlevingsopbouw.be
047 3 85 45 08

Stef Donné | OPBOUWWERKER SAMEN OP STRAAT
stef.donne@samenlevingsopbouw.be
0488 55 68 04

Brahim Siraj | OPBOUWWERKER SAMEN OP STRAAT
brahim.siraj@samenlevingsopbouw.be
0488 57 51 56

Lief Vogels | OPBOUWWERKER BUDGETGIDSEN
lief.vogels@samenlevingsopbouw.be
0498 54 16 19

Sounia Agourram | OPBOUWWERKER
sounia.agourram@samenlevingsopbouw.be
0485 68 79 65

Zerin Oral | OPBOUWWERKER BRUGGEN NAAR WERK
zerin.oral@samenlevingsopbouw.be
0485 68 97 02

Wouter Verrees | OPBOUWWERKER
wouter.verrees@samenlevingsopbouw.be
0484 22 92 87

Sint Bernardsesteenweg 197, 2020 Antwerpen

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

Hulp nodig bij je zoektocht naar werk,
een opleiding of vrijwilligerswerk?
Zerin van Bruggen Naar Werk kan
samen met je zoeken.
Bel of mail haar om een afspraak te
maken.
•
Zerin.oral@samenlevingsopbouw.
be 0485 68 97 02
•
Niet op 1, 29 januari 2021.

