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

SintBernardsesteenweg 197
2020 Antwerpen-Kiel

03 216 06 36

Uren waarop je kan
langskomen:

DINSDAG
9.30 - 12U
VRIJDAG
13 - 15.30U

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

samenlevingsopbouw
antwerpen stad vzw
#SASopbouwwerk

Ook met onze nieuwe naam blijven we jouw zelfde vertrouwde buurtwerk.

EEN NIEUWE NAAM
Op donderdag 18 november 2021
verandert de naam en het uiterlijk van
de organisatie achter Buurtwerk De
Stek. De naam Samenlevingsopbouw
verandert, de naam De Stek blijft. Een
naam verander je niet zomaar. We
vertellen je waarom.
Een beetje geschiedenis
Samenlevingsopbouw vzw in
Antwerpen bestaat dit jaar 38 jaar.
De vzw ontstond uit de Federatie
voor Antwerpse buurtwerken, een
samenwerkingsverband van bijna
twintig Antwerpse buurtwerken. Al
van bij de start was het de ambitie om
beter samen te werken. Samenwerken
om op te komen voor de rechten van
mensen en wijken die het moeilijk
hebben. De eerste naam was in de
korte vorm: Riso-Antwerpen vzw
en voluit: Regionaal instituut voor
Samenlevingsopbouw Antwerpen.
Niet enkel in Antwerpen
Samenlevingsopbouw werkt niet
enkel in Antwerpen. Hetzelfde werk
als onze Antwerpse medewerkers en
vrijwilligers doen ook mensen in de
steden Gent en Brussel en alle Vlaamse
provincies. Ook in die zeven andere
vzw’s brengen ze mensen samen die
het moeilijk hebben. Ook daar zoeken
ze samen naar oplossingen. In 2006
kozen de meeste van deze vzw’s
voor een nieuwe gezamenlijke naam:
Samenlevingsopbouw. Riso-Antwerpen
werd Samenlevingsopbouw Antwerpen
stad. In 2021 veranderen we opnieuw.

Hoe kunnen we samen sterker worden?
Samenlevingsopbouw wil samen
met wie uitgesloten wordt, dingen
veranderen in de samenleving. Om
iets te kunnen veranderen moet je
gezien en gehoord worden. Maar
dat is moeilijk als je niet ziet dat de
initiatiefnemers van Solidair Mobiel
Wonen in Brussel, de vrijwilligers van
de Kom-Af in Roeselare en de mensen
van Buurtwerk De Stek in Antwerpen
tot dezelfde organisatie behoren. Met
een nieuwe naam willen we beter laten
zien hoe Samenlevingsopbouw al die
verhalen en ervaringen samenbrengt in
sterke oplossingen of aanbevelingen.
Een eenvoudigere naam die
verbinding, rechtvaardigheid en
strijdbaarheid uitstraalt
Voor de nieuwe naam zochten we een
naam die veel eenvoudiger is om uit
te spreken en om te onthouden. Veel
deelnemers en vrijwilligers vinden
het woord ‘samenlevingsopbouw’
veel te moeilijk. Het wordt dus een
korte naam. En we gaan er iets anders
uit zien. Wie in de buurtwerken
komt herkent wel het vierkantje van
Samenlevingsopbouw of de rode kleur
op de maandkalenders of op de vlag
aan de deur. We zochten een nieuwe
uitstraling die dichter bij mensen staat
en actiever is.
Ben je nieuwsgierig? Let op onze ramen, er
zullen dingen veranderen. En kom langs op
18 november, we hebben een verrassing.
Want onze nieuwe naam is ook een beetje
een geschenk voor jou.

Dit is onze laatste maandkalender. Op 18 november hebben we een nieuwe vaste folder
voor Buurtwerk De Stek. Zo moeten we die niet elke maand vervangen. Daar zullen al onze
activiteiten in staan. Voor occasionele activiteiten maken we op tijd een flyer en/of sturen
we een Whatsapp-bericht. Wil je op de hoogte blijven? Geef je nummer en/of mailadres
door aan een medewerker van Buurtwerk De Stek die je kent.

ACTIVITEITEN

NOVEMBER 2021
BUURTBABBEL:
VERHOOGDE
TEGEMOETKOMING
Zin om meer te weten over VT
(verhoogde tegemoetkoming)?
Misschien heb je er recht op. Het geeft
korting op dokterskosten en andere
dingen. Medewerkers van De Voorzorg
bieden je alle info. Kom gerust luisteren
en breng je vragen mee.
Gratis
in samenwerking met SVV/De Voorzorg

WANNEER: dinsdag 23 november
13.30-15.30u.
INFO: Katleen

BUURTBABBEL: BANKDIENSTVERLENING
Heb je een bankkaart? Kom je nog vaak
in je bankkantoor? We willen jullie
ervaringen met bankkantoren op ’t Kiel
weten. Wees gerust, we vragen niet
naar je rekeningstand of bankcode.
Beloofd!
Gratis
WANNEER: donderdag 18 november
18-20u INFO: Driss, Katleen

OPEN 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? Heb je vragen rond arbeid?
Dan zien we je graag in de Stek!
Gratis.
WANNEER:
• dinsdag 9.30-12.30u en 13-16u
• woensdag 9.30-12.30u
• donderdag 9.30-12.30u, 13-16u
en (vanaf 18/11) 17-20u
• vrijdag 9.30-12.30u en 13-16u
• zaterdag 15-18u (elke tweede zaterdag van
de maand) INFO: Farah, 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.

BUURTATELIER
& ONTMOETING
Wekelijks organiseren we een
workshop in De Stek om te leren van
elkaar. Heb je zelf een talent dat je
wil delen? Laat het dan zeker weten.
Gratis

BUURTGOED/
BUURTGEMAAKT

Gratis. | Kijk op de affiche in jouw sociale woning
wanneer het bij jou plaatsvindt.
WAAR EN WANNEER:
• Maandag 15-18u in Kielparktoren 197
• Dinsdag 13-16u in Kielparktoren 176
• Woensdag 15-18u in de Braemblokken
INFO: Lou

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 | op afspraak
WANNEER: elke donderdag, 13.30-16u
INFO: Titia

TUINBABBEL
& ONTMOETING
Wil je meewerken aan de planning
van tuinen voor de lente en zomer,
neem zeker dan zeker contact op.

Wil je samen dingen maken van
recyclagemateriaal? Kom dan zeker
eens kijken en doe gerust mee.
Gratis
in samenwerking met CO Nova

WANNEER: vrijdag 19 november,
17.30-20.30u WAAR: CO Nova,
Schijfstraat 105, 2020 Antwerpen
INFO: Farah

OPEN LEERSALON
Wil je een formulier leren invullen?
Wil je online een afspraak maken?
Vind je werken met Smartschool
moeilijk? Wil je graag een CV
opstellen? Of wil je iets anders leren?
Kom langs met je vraag. We zoeken
samen een antwoord.
Gratis | Draag zeker je mondmasker
In samenwerking met Ligo Antwerpen

WANNEER: elke dinsdag 13-15.30u,
niet op 2/11
INFO: Katleen

KOFFIE EN
FORMULIEREN

Gratis
WANNEER: elke woensdag 9.30-12.30u
WAAR: De Stek INFO: Diether

BRUGGEN NAAR WERK
Voor concrete hulp bij het
uitstippelen van een zoektocht naar
werk, opleiding of vrijwilligerswerk.
Gratis | Enkel op afspraak.
WANNEER: op afspraak INFO: Zerin

WANNEER: elke vrijdag 13-16u
INFO: Diether

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 .
in samenwerking met CAW

WANNEER: elke dinsdag (vanaf 9
november) en donderdag, 10-12u.
INFO: Driss

VRIJETIJDSLOKET

BUDGETGIDSEN
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.

Wil je deelnemen aan culturele
activiteiten en weet je de weg niet
zo goed of heb je vragen rond het
aanbod? Kom naar het vrijetijdsloket
of de open ontmoetingen voor meer
uitleg over het aanbod. Door Corona
kunnen groepsuitstappen niet
doorgaan, maar we bekijken samen
welke daguitstappen mogelijk zijn
binnen de maatregelen.
2€ of gratis afhankelijk van de uitstap
in samenwerking met CO Nova

WANNEER: donderdag 4/11 9.30-12u
WAAR: CO Nova, Schijfstraat 105, 2020
Antwerpen INFO: Farah

Gratis | Op afspraak.
WANNEER: maandag 8 en 29
november, 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
Wil je een uitstap doen? Of een
weekendje weg? Je kan je inschrijven
voor uitstappen aan een klein
bedrag.
in samenwerking met Iedereen Verdient Vakantie

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

INFOPUNT
VRAGEN ROND WERK

Heb je vragen in je zoektocht naar
werk en/of opleiding? Kom langs!
Samen bekijken we welke stappen je
kan zetten.
Gratis .
WANNEER: elke donderdag 13-16u.
INFO: Zerin, Matthijs, Sarah

VORMING: FINANCIËLE
STRESS

In deze vorming zoeken we samen
naar manieren om met financiële
angst en stress om te gaan.
Gratis .
in samenwerking met CAW Budgetinzicht

WANNEER: dinsdag 23, 30 november,
14 december, 13-16u INFO: Driss

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.
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

Zozan Kilic | OPBOUWWERKER

zozan.kilic@samenlevingsopbouw.be
0483 17 30 26

Farah Mehdaoui | OPBOUWWERKER

farah.mehdaoui@samenlevingsopbouw.be
0490 56 78 03

VRIJWILLIGERS
MEE OP OUTREACH
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.

Koen Mees | OPBOUWWERKER

koen.mees@samenlevingsopbouw.be
0499 43 61 86

Driss Bidane | OPBOUWWERKER

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

Zerin Oral | OPBOUWWERKER

zerin.oral@samenlevingsopbouw.be
0485 68 97 02

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

Lou Vink | OPBOUWWERKER

lou.vink@samenlevingsopbouw.be
0488 80 95 65

WORD EEN BUDDY
Ben je geduldig en leg je graag dingen
uit? Met het model Urbaan zoeken we
naar aanpakken die werkzoekenden
kunnen ondersteunen richting
duurzaam werk. Daarvoor zoeken
we vrijwilligers die werkzoekenden
willen ondersteunen om de theorie
rijbewijs B stapsgewijs door te nemen.
Zo vergroot hun slaagkans om het
examen met succes af te leggen.
Interesse? Contacteer Matthijs

Brahim Siraj | OPBOUWWERKER

brahim.siraj@samenlevingsopbouw.be
0488 57 51 56

Stef Donné | OPBOUWWERKER (NOG TOT 12 NOVEMBER)
stef.donne@samenlevingsopbouw.be
0488 55 68 04

Bie Valgaeren | VORMINGSWERKER LIGO
bie.valgaeren@ligo-ant werpen.be
0497 10 75 51

Sarah Nys | OPBOUWWERKER

sarah.nys@samenlevingsopbouw.be

Mouad Messaoudi | OPBOUWWERKER

mouad.messaoudi@samenlevingsopbouw.be

Wil je graag meewerken achter
onze toog in het Buurthuis, als
Toogvrijwilliger? Dan zijn we op zoek
naar jou.
Interesse? Contacteer Titia

Sint Bernardsesteenweg 197, 2020 Antwerpen

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

WORD EEN TOOGVRIJWILLIGER

