Dit doen we in Buurtwerk Borgerbaan te Borgerhout — november 2020

Turnhoutsebaan 236
2140 Borgerhout

03 270 39 46
tt

Uren dat je
zonder afspraak kan
langskomen:

MAANDAG
13 - 16U
WOENSDAG
13 - 16U
Bekijk zeker ook
alle activiteiten. We
verwelkomen je graag.

Wij zijn
gesloten op
woensdag
11 november
samenlevingsopbouwantwerpenstad.be
Volg de groep van Buurtwerk
Borgerbaan op Facebook.
Word lid: facebook.com/groups/
BuurtwerkBorgerbaan

#SASopbouwwerk

Samira en Jullienne, vrijwilligsters naaiwerking

25 JAAR NAAIEN EN ZORGEN
Dit jaar bestaat de naaiwerking in het
buurtwerk 25 jaar. Samira en Julienne
zijn de vrijwilligers die begonnen met
de naaiwerking. We praten met Samira
over 25 jaar naaimachines met dat
tikkeltje meer.
Dag Samira, vertel eens iets meer
over jezelf en de naaiwerking.
Samira: “Ik ben Samira. Ik groeide
op in Brussel en woon nu 30 jaar
in Borgerhout. Ik kwam voor het
eerst naar de naaiwerking in de
Borsbeekstraat. Nadien verhuisden
we naar Buurtwerk De Shelter in de
Langstraat. De naaiwerking verhuisde
mee naar Buurtwerk Borgerbaan op de
Turnhoutsebaan.”
Waarom een naaiwerking?
Samira: “Via de naaiwerking leerde ik
zelf veel mensen kennen van allerlei
culturen. Ik doe het graag om mensen
te helpen en dat gaat niet enkel over
naaiproblemen. Voor sommigen is het
ontspanning, maar ik zag hier ook
mensen met veel problemen of mensen
die heel eenzaam zijn. Wanneer ik
mensen help, ga ik met een goed
gevoel slapen. Ik weet wat het is om
niemand te kennen. Toen ik van Brussel
naar Antwerpen verhuisde, kende ik
ook niemand.”
25 jaar naaiwerking, dat is speciaal.
Wat was het mooiste dat je
meemaakte?
Samira: “We maakten met het
buurtwerk een reuzin die meeliep in
de reuzenstoet. Dat was heel boeiend
om te doen. Wij ontwierpen het kleed
en de afwerking gebeurde door het
createam. Heel het buurtwerk werkte

toen samen. Daarnaast doen we ook
dingen voor partners uit de wijk of het
buurtwerk. Zo stikten we onlangs nog
een vlaggenlijn voor het pleinfeest, dat
Atlas elk jaar organiseert. En stikten we
gordijnen voor het buurtwerk, na de
verhuis.
Wat was het minst leuke ervaring in de
naaiwerking?
Samira: “Goh, dat is duidelijk het begin
van de coronaperiode en de lockdown.
Opeens moest alles sluiten en stoppen.
Iedereen had angst voor het virus en
omdat het nieuw was, wou iedereen
binnen blijven. Dat binnenblijven,
eiste zijn tol. De mens is daar duidelijk
niet voor gemaakt. Ik miste de
deelnemers, de werking, het buurthuis
en de werkers. We waren zo blij dat
we weer mochten opstarten. Het is
helemaal anders werken: mondmaskers
aan, afstand houden, naaimachine
ontsmetten en een maximum aantal
personen toelaten. Maar we pasten ons
snel aan. Iedereen is blij dat we nog op
deze manier kunnen samenkomen.”
Wat leerde je na 25 jaar naaiwerking?
Samira: “Door corona zie je dat
een naaiwerking niet gewoon een
naaiwerking is. De eerste 3 keren
dat we terug samenkwamen, raakte
niemand een naaimachine aan.
Iedereen wou gewoon babbelen en had
zoveel te vertellen over corona en de
verschrikkelijke lockdown. Ik heb veel
miserie en triestige verhalen gehoord
de voorbije 25 jaar, maar corona is toch
het zwaarst.”
Meer info in Buurtwerk Borgerbaan.

ACTIVITEITEN
NOVEMBER 2020
naar deze infosessie.
Gratis | Schrijf je in bij het onthaal.

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

Info &
hoe
gaat
het?

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

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.

Kom langs voor een babbeltje. Stel
al je vragen. Je kan samen praten
om je Nederlands te oefenen Je kan
de computer gebruiken. Je kan een
afspraak maken voor dienst- en
hulpverlening.
Gratis.
WANNEER: 13-16u elke maandag
en woensdag, niet op woensdag 11
november. INFO: bij Kadra

FILM OF NIEUWS
(OF GEZELSCHAPSSPELEN

De ene keer kijken we een film
(in het Nederlands) en praten we
hierover. De andere keer praten over
wat er gebeurt in België en in de
wereld. ‘s Avonds spelen we soms
ook gezelschapsspelen.
Gratis. | Het is niet zeker of deze activiteit
doorgaat. Schrijf je daarom in.
WANNEER: 10-11.30u donderdag
5, 19 november. 19-20.30u dinsdag 24
november INFO: bij Frederike

WANNEER: dinsdag 10 november 1921u INFO: bij Frederike.

IEDEREEN VERDIENT
VAKANTIE/
VRIJETIJDSLOKET

Woon je in Borgerhout? Dan kan je
langskomen om je in te schrijven voor
leuke activiteiten in Borgerhout.
Sommige activiteiten zijn betalend en kosten
minimum €2 per persoon. Er worden ook
groepsactiviteiten voorzien..
Dit is een initiatief in samenwerking met District
Borgerhout en Buurtsport.

WANNEER: 2 november. WAAR:In Bib
Vrede komen inschrijven – Moorkensplein
19, 2140 Borgerhout. INFO: bij Jaouad

KOER BORGERBAAN

We maken moestuinbakken
voor de koer in Borgerbaan. Kom jij
helpen?
Gratis.
WANNEER: 14-16u elke maandag. Niet
op 2 november. INFO: bij Jaouad

TAALVRAAG
Volg de pijlen.

Handen wassen
of ontsmetten
is verplicht.

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

OPEN ONTMOETING(

Dit is een initiatief in samenwerking met ITG (Instituut
Tropische Geneeskunde).

Mondmasker
verplicht.

(je kan een mondmasker lenen.)

Wil je Nederlands oefenen tijdens
activiteiten van Borgerbaan?
Of via vrijwilligerswerk in
Borgerbaan?
Gratis, op afspraak.
WANNEER: 14-16u elke woensdag.
INFO: Maak een afspraak met
Frederike.

BABBELTUIN @ DE
JARDIN
Wil je graag eens babbelen met
iemand? Dan kan je terecht in De
Jardin. Je kan iemand meebrengen
of afwachten wie er is.
Gratis, op afspraak.
WANNEER: 14-16u elke woensdag.
INFO: bij Jaouad.

VRAGEN OVER
CORONA?
Heb je vragen over corona? Kom

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 door.
Gratis, op afspraak..
WANNEER: elke dinsdag 10-12u en
elke donderdag 13-16u. INFO: bij Driss

BUDGETGIDSEN LIGHT
Ben je de afgelopen maanden in
problemen gekomen met papieren?
Heb je moeite met een dienst
te contacteren? Heb je vragen
rond technische werkloosheid,
de hinderpremie, verhoogde
tegemoetkoming of andere
maatregelen? Je kan je in het

buurtwerk terecht voor ondersteuning
via Budgetgidsen light.
Een vrijwillige budgetgids komt max.
3 keer met je samen om jouw vraag
te bekijken. Je kan een afspraak
maken met Budgetgidsen light in het
buurtwerk.
Gratis, op afspraak.
WANNEER: elke woensdag 9.30-12.30u
INFO: bij Yamina

BELANGENGROEP
SOLIDAIR SAMENLEVEN

WANNEER: elke woensdag 10-12u INFO:
bij Driss

NEDERLANDS OEFENEN
OP DE COMPUTER
Oefen je Nederlands op de computer. Wil
je hulp? Kom dan op woensdag van 10 tot
12u. De andere dagen werk je zelfstandig.
Gratis.
WANNEER: Zonder afspraak: elke maandag
en woensdag 13-16u Met afspraak:
elke woensdag 10-12u INFO: bij Driss en
Frederike.

COMPUTER GEBRUIKEN

We denken samen na over solidariteit.
Gratis .
WANNEER: donderdag 12 november 12u.
Samenkomen aan het buurtwerk. INFO:
bij Maryam

VRIENDEN VAN
BORGERBAAN MEDEBEHEER

Gebruik gratis de computer: voor
facebook, de krant lezen, iets opzoeken
op het internet, cv maken,…
Gratis.
WANNEER: elke maandag en woensdag
13-16u INFO: bij Driss.

Voel je je een vriend van Borgerbaan?
We praten samen over een nieuw idee
voor Borgerbaan.
Gratis | schrijf je in.
WANNEER: 15-17u zaterdag 21 november
12-14u donderdag 26 november WAAR:
Park Spoor Oost INFO: bij Kadra, Jaouad,
Driss, Maryam, Rick, Frederike

DE JARDIN

TERUGBLIK
UITSTAP PLUKBOERDERIJ

Wij werken aan de samentuin in De
Jardin. Met vrijwilligers onderhouden
we samen de plantjes.
Gratis.
Dit is een activiteit in samenwerking met de school
instituut Maris Stella Sint-Agnes die hun ruimte ter
beschikking stellen en groen terug geven aan de buurt.

WANNEER: elke woensdag 14-16u
WAAR: De Jardin, Blijde-Inkomststraat 8,
2140 Borgerhout INFO: bij Jaouad

DIGI-TAFEL
Heb je vragen over je laptop,
smartphone of tablet? Wil je meer
weten over e-mail, internet, Facebook
of Whatsapp? Maak een afspraak. We
geven informatie. We zoeken samen
de antwoorden op je vragen.
Gratis, op afspraak.

Op 25 september gingen we op uitstap
naar een plukboerderij. We werken
al een tijdje rond duurzaamheid
en gezonde voeding. Vrijwilligers
kregen er informatie over de korte
keten, nadien hielpen we mee
met plukken. Welke weg leggen
biologische groentes en fruit af? Het
was een leerrijke ervaring, die onze
vrijwilligers zal bijblijven.

BRUGGEN
NAAR WERK
Hulp nodig bij je zoektocht naar werk,
een opleiding of vrijwilligerswerk?
Mir en Zerin van Bruggen Naar Werk
kunnen samen met je zoeken.
Bel of mail hen om een afspraak te
maken.
•
Allahmir.nawrozi@
samenlevingsopbouw.be 0488 57
53 74
•
Zerin.oral@samenlevingsopbouw.
be 0485 68 97 02

NIEUWS
DE ANDERE KANT

WIE IS WIE?

VRIJWILLIGER
MENSEN
HELPEN MET
NEDERLANDS

Kadra Farah | BUURTHUISMEDEWERKER
kadra.farah@samenlevingsopbouw.be
0483 26 71 17

Marijke Moelants| ONTHAALMEDEWERKER
marijke.moelants@samenlevingsopbouw.be

03 270 39 46

Driss Bidane | OPBOUWWERKER

driss.bidane@samenlevingsopbouw.be
0473 85 45 08

Frederike Masure | OPBOUWWERKER

frederike.masure@samenlevingsopbouw.be

0471 65 98 98

Maryam Barriche | OPBOUWWERKER

Heb jij ook een hart voor
mensen van een andere
cultuur? Help je ook graag
mensen die nieuw zijn in
België? Wordt taal-vrijwilliger
en doe een babbeltje met
anderstaligen zodat zij hun
Nederlands kunnen oefenen.
meer info bij Frederike

maryam.barriche@samenlevingsopbouw.be

0486 08 35 54

Jaouad El Bouzidi | OPBOUWWERKER

jaouad.elbouzidi@samenlevingsopbouw.be

0486 16 43 32

Rick Jacobs | OPBOUWWERKER

rick.jacobs@samenlevingsopbouw.be
0484 22 92 19

Yamina Eddyani | PROJECTMEDEWERKER BUDGETGIDSEN
yamina.eddyani@samenlevingsopbouw.be
0483 25 73 96

Leen Van den Bulck | PROJECTCOÖRDINATOR
leen.vandenbulck@samenlevingsopbouw.be
0494 54 41 42

Ahmed Oulad Abdellah | OPBOUWWERKER SAMEN OP STRAAT

· Vanaf 24 oktober: volg de foto’s ‘Wat
denk jij van mij?’ en de liedjes van
‘Art-beid’ op Instagram en Facebook.
· Vanaf 21 november: podcast rond
werk met Ayoub, Younes en Nele Spaas
van het Minderhedenforum.
· Vanaf 28 november: podcast rond
school met Marwa, Omar en Naima
Charkaoui.
· Vanaf 5 december: podcast rond
hoofddoeken met Miki, Soe en Rachida
Lamrabet.
· Donderdag 10 december 19-21u:
online politiek salongesprek over
diversiteit en discriminatie met politici
die actief zijn op het Antwerpse,
Vlaamse en federale niveau.
Zin om deel te nemen? Vraag meer
info aan een opbouwwerker die je
kent. | gratis
De Andere kant is het vervolg op de
liedjes Art-beid en de foto’s “Wat
denk jij van mij?”.

ahmed.ouladabdellah@samenlevingsopbouw.be
0484 89 29 41

Khalid Ouad | OPBOUWWERKER SAMEN OP STRAAT
khalid.ouad@samenlevingsopbouw.be
0471 11 32 98

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

‘De Andere Kant’ is een platform waar
ervaringsdeskundigen en experten
samenkomen rond het thema racisme
en discriminatie. Dit doen we in drie
podcastafleveringen en een politiek
salongesprek.

