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

SintBernardsesteenweg 197
2020 Antwerpen-Kiel

03 216 06 36

Uren waarop je kan
langskomen:

DINSDAG
9.30 - 12U
DONDERDAG
13 - 16U

WE ZIJN
GESLOTEN
13 en 14 september 2021

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

samenlevingsopbouw
antwerpen stad vzw
#SASopbouwwerk

Tijdens Digi-taal helpt een vrijwilliger je met je computervragen.
Foto ©Olivier Strobbe voor de Vlaamse Ouderenraad

IEDEREEN DIGITAAL
Een afspraak maken, een formulier
invullen, een overschrijving doen…
Diensten zijn meer en meer digitaal.
Dat is vaak heel handig, maar niet voor
iedereen even gemakkelijk. Daarom
werken we in het buurtwerk rond
digitale inclusie en het versterken van
digitale vaardigheden.
Wist je dat...
•
8% van de mensen in België het
internet niet gebruikt?
•
32% van de mensen in België
zwakke digitale basisvaardigheden
heeft?
•
28% van de 65- tot 74-jarigen het
internet nog nooit heeft gebruikt?
•
4 op 10 mensen risico lopen op
digitale uitsluiting?
Week van de Geletterdheid
Digitaal uitgesloten zijn betekent in
onze digitale maatschappij ook sociaal
uitgesloten zijn. De Week van de
Geletterdheid, van 6 tot 10 september,
focust daarom dit jaar op e-inclusie.
Hoe maak je een e-inclusief beleid en
zorg je dat alle burgers digitaal mee
zijn? De Week van de Geletterdheid
geeft informatie en oplossingen om
digitaal sterker in je schoenen te staan.
Digitale hulp in het buurtwerk
In Buurtwerk De Stek kan je tijdens
de openingsuren gratis een laptop of
wifi gebruiken. Op maandag van 10 tot
12 uur is er Digi-Tafel: een vrijwilliger
helpt je dan met elke vraag rond je
computer, smartphone, tablet of een
digitale toepassing. Je krijgt er ook info
over digitale workshops en vormingen.
Heb je zelf geen laptop maar wil je er

graag mee leren werken? Je kan dan
ook terecht bij Digi-Leen. Je krijgt elke
week ondersteuning van een vaste
vrijwilliger. Zo kan je stap per stap, op
je eigen tempo, bijleren.
Aanbod in je wijk
Inwoners van het Kiel die thuis geen
internet of computer hebben, kunnen
ook terecht op verschillende plekken
in de wijk. Je kan er niet alleen gratis
gebruik maken van een laptop en wifi,
maar je krijgt er ook hulp om je digitale
vaardigheden te versterken. In het
Antwerpen.be-centrum, bibliotheek
Kielpark en ontmoetingscentrum Nova
vind je een webpunt. In een webpunt
kan je gratis een laptop gebruiken,
en staan enthousiaste medewerkers
voor je klaar om je bij een vraag te
helpen. Je krijgt er ook info en kan je
inschrijven voor een workshop (starten
met computer, starten met e-mail,
smartphone gebruiken…).
Wil je meer weten over digitale activiteiten
in De Stek en op het Kiel? Of wil je helpen
als vrijwilliger? Contacteer dan Zozan:
zozan.kilic@samenlevingsopbouw.be of
0483 17 30 26
De webpunten op het Kiel:
• Antwerpen.be-centrum, Generaal
Armstrongweg 1: ma tot vrij 10 – 12u en
13 – 15u
• Bibliotheek Kielpark, Wittestraat 10: di 10
– 20u, woe en do 10 – 18u
• Ontmoetingscentrum Nova, Schijfstraat
105: tijdelijk gesloten wegens corona
Op ikbenmee.be/home/ vind je meer info
over de Week van de Geletterdheid.

ACTIVITEITEN

SEPTEMBER 2021
ONTMOETING
Kom samen in het buurthuis praten
over solidariteit. Wat betekent
solidariteit voor jou? Wat kun je doen
om solidair te zijn? Heb je hier ideeën
over of ben je gewoon benieuwd
naar dit thema? Dan zien we je graag
in de Stek!
Gratis. | Op afspraak

SAMENTUIN
DE ACHTERTUIN
Samen werken en praten in de
achtertuin aan Nova.
Gratis
WANNEER: elke woensdag 10-12.30u
WAAR: Nova, Schijfstraat 105
INFO: Diether

WANNEER: elke donderdag 13-16u
INFO: Titia

BLOKBABBELS
Wil jij mee nadenken over hoe we
samen jouw sociale woningblok
gezelliger, mooier en leefbaarder
kunnen maken? Tijdens de
Blokbabbels zullen we actief werken
aan het aanpassen van de ruimte in
en rond jouw sociale woningblok om
ervoor te zorgen dat jij en je buren
deze ruimtes aangenamer vinden om
in te leven.
Gratis. | Kijk op de affiche in jouw sociale woning
wanneer het bij jou plaatsvindt.
WAAR EN WANNEER:
Maandag 15-18u: mozaïek maken in
Kielparktoren 176.
Dinsdag 15-18u: spel en activiteiten in
de Braemhof (tuin tussen de Nova en de
Braemblokken).
Woensdag 15-18u: Blokbabbel in
Kielparktoren 197.
Donderdagnamiddag: blokbabbel in
een van de Braemblokken (de locatie
is afwisselend en afhankelijk van de
weersomstandigheden). INFO: Lou

DE KLOOSTERTUIN
Samen tuinieren en bouwen in de
Kloostertuin.
Gratis
WANNEER: elke woensdag, 13-16u
WAAR: WZC Hollebeek, Turnersstraat 38
INFO: Diether

OPEN LEERSALON
Wil je leren? Kom dan langs met je
vraag. We zoeken met jou naar een
antwoord.
Gratis | Draag zeker je mondmasker.
In samenwerking met Ligo

WANNEER: elke dinsdag vanaf 7
september, 13-15.30u INFO: Katleen

ONTHAAL

Een vrijwilliger kijkt vanuit dit
buddy-traject samen met jou of jij
alle financiële steun krijgt waar je
recht op hebt. De vrijwilliger helpt
jou met het in orde maken van jouw
administratie.
Gratis | Op afspraak.
WANNEER: maandag 20 september en
maandag 4 oktober, 13-16.30u
INFO: Katleen

ONTMOETINGSMOMENT SAMEN OP
STRAAT
Jongeren vanaf 15 jaar kunnen
terecht om te gamen, te babbelen,
met ons na te denken over de
buurt,… Kortom, ze kunnen op een
veilige plek zichzelf zijn. Onder de
huidige coronamaatregelen kan
er telkens 1 groep van 8 op het
ontmoetingsmoment terecht.
Gratis | Op afspraak.
WANNEER: elke vrijdag en
zaterdagavond op variabel tijdstip,
contacteer Stef of Brahim als je wil
afkomen. INFO: Brahim, Stef

VRIJETIJDSPARTICIPATIE

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.

Wil je een uitstap doen? Of een
weekendje weg? Je kan je inschrijven
voor uitstappen aan een klein
bedrag.

Gratis .

in samenwerking met Iedereen Verdient Vakantie

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.

WANNEER: elke dinsdag 9.30-12u, niet
op 14 september. INFO: Driss

WANNEER: elke dinsdag 9.30-12u, elke
vrijdag 13-15.30u INFO: Driss, Titia

Gratis | op afspraak

Gratis | Enkel op afspraak.

WANNEER: elke donderdag, 13.30-16u
INFO: Farah

WANNEER: op afspraak INFO: Zerin

DEELKAST

BRUGGEN NAAR WERK
Voor concrete hulp bij het
uitstippelen van een zoektocht naar
werk, opleiding of vrijwilligerswerk.

DIGI-TAFEL

BUDGETGIDSEN

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.
WANNEER: elke maandag 10–12u.
INFO: Zozan

BRUGGEN
NAAR WERK
Hulp nodig bij je zoektocht naar werk,
een opleiding of vrijwilligerswerk?
Zerin van Bruggen Naar Werk kan
samen met je zoeken.
Bel of mail om een afspraak te maken:
zerin.oral@samenlevingsopbouw.be
0485 68 97 02

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

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

VRIJWILLIGERS
MEE OP OUTREACH

Farah Mehdaoui | OPBOUWWERKER

farah.mehdaoui@samenlevingsopbouw.be
0490 56 78 03

Koen Mees | OPBOUWWERKER

koen.mees@samenlevingsopbouw.be
0499 43 61 86

Praat je graag met mensen? Ga je
graag met ons de wijk in? Samen
luisteren we naar mensen hun vragen
en ideeën. Kent iedereen zijn rechten?
Geef je dan op als vrijwilliger voor
outreach!
Interesse? Contacteer: Lou Vink

Driss Bidane | OPBOUWWERKER

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

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

Matthijs Rubberecht| OPBOUWWERKER URBAAN
matthijs.rubberecht@samenlevingsopbouw.be
0486 13 98 29

VOORUITBLIK

Lou Vink | OPBOUWWERKER

WERELDDAG VAN VERZET
TEGEN ARMOEDE

Brahim Siraj | OPBOUWWERKER SAMEN OP STRAAT

lou.vink@samenlevingsopbouw.be
0488 80 95 65

brahim.siraj@samenlevingsopbouw.be
0488 57 51 56

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