Dit doen we in Buurtwerk Dinamo te Deurne-Noord — november 2020

Ten Eekhovelei 337
2100 Deurne

03 326 22 14

We zijn bereikbaar op:

DINSDAG
WOENSDAG
DONDERDAG
bereikbaar voor vragen
aan de deur of per
telefoon:

10-12U
13-16U

nood aan een babbel:
13 - 16U

Volg de groep van Buurtwerk
Dinamo op Facebook.
Word lid: www.facebook.com/
groups/BuurtwerkDinamo/
samenlevingsopbouw-antwerpenstad.be

#SASopbouwwerk

Vrijwilliger maakt zelf handzeep om mensen te helpen in deze
coronacrisis. En dat laten we je meertalig weten. :-)

VRIJWILLIGER MAAKT
HANDZEEP
Een vrijwilliger van Buurtwerk Dinamo
ging creatief aan de slag met corona.
Ze maakte handzeep voor de hele
buurt. Zij vertelt.
Wat doe je als je plots thuis zit?
“Op 13 maart 2020 ging België in
lockdown. Gevolg? Geen Creatieve
Dinsdagen meer om iets te maken
of geen Soeperdeboere waarin we
samen eten. Allemaal activiteiten van
Buurtwerk Dinamo waar ik zelf aan
deelnam. In het begin hou je er de
moed in door thuis creatief bezig te zijn
en een aantal nieuwe receptjes uit te
proberen. Maar na een paar maanden
heb je ook daar genoeg van.”
Het geluk van het goede filmpje
“Vanuit Dinamo kwam er de vraag
om mee mondmaskers te maken.
Veel mensen hielpen hier aan mee.
Gelukkig zag ik op dat ogenblik ook
een filmpje waar ze zelf handzeep
maakten. Naast de mondmaskers werd
er door de virologen ook veel nadruk
gelegd op het wassen van de handen.
Omdat ik ook graag iets wilde doen
voor de mensen in deze coronacrisis
ging ik handzeep te maken. Door het
maken van de handzeep kan ik zowel
mijn eigen Soeperdeboere (kookpot
en staafmixer) combineren met de

Creatieve Dinsdagen (Welke flesjes,
pompjes en kleuren zorgen voor een
aantrekkelijk product?).”
Het buurtwerk verdeelt de handzeep
“Het buurthuis wil de plek zijn waar
mensen terecht kunnen om de
handzeep op te halen. Dat vind ik zeer
fijn. Ook wil ik een mevrouw uit Deurne
bedanken voor haar feedback. Zo kon
ik de zeep maken tot wat ze nu is.
Loop dus gerust langs in Dinamo als je
pompje bijna leeg is en haal een gratis
flesje handzeep op.”
Bewaar je zeeppompjes
“Gooi zeker je zeeppompjes niet weg.
Je haalt in Dinamo een groot flesje
zeep op en dan kan je thuis jouw eigen
zeeppompjes vullen met een trechter.
Heb je geen trechter? Vul een plastic
zakje met de handzeep, knip een
klein gaatje in de hoek en zo kan je
gemakkelijk jouw zeeppompje vullen
met de nieuwe zeep.”
En tot slot een blijvend advies
“Blijf regelmatig je handen wassen!”
Kom gratis handzeep halen in Buurtwerk
Dinamo.

ACTIVITEITEN

NOVEMBER 2020
OPEN ONTMOETING

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.
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.

Handen wassen
of ontsmetten
is verplicht.

Mondmasker
verplicht bij binnenkomen
of rondwandelen.
(je kan een mondmasker lenen.)

Kom langs voor een babbeltje. We
zijn er voor:
• al je vragen,
• om een afspraak te maken,
• om iets af te halen.

je daar graag mee verder: 1 van onze
vrijwilligers maakt zelf handzeep en
deelt deze gratis uit voor wie dit kan
gebruiken.
Kom binnen tijdens onze
openingsuren om je bus handzeep te
vragen.

Gratis | max. 3 personen (incl. gebruikers van
laptops)

Gratis

WANNEER: Elke dinsdag, woensdag en
donderdag, 13-16u.

WANNEER: tijdens de openingsuren.

Gemaakt door een vrijwilliger van Dinamo

In samenwerking met Dot.kom

DE BUDGETGIDSEN
LIGHT

2-SPRAAK
Zoek je iemand om een uurtje per
week Nederlands mee te spreken?
Of spreek je Nederlands en wil je
vrijwilliger worden?
Heb je al een 2-Spraak-partner en
zoek je een plek om met elkaar
te spreken? Dan kan je een tafel
reserveren in Dinamo.

Kwam je de afgelopen maanden
in problemen met papieren?
Heb je moeite met een dienst
te contacteren? Heb je vragen
rond technische werkloosheid,
de hinderpremie, verhoogde
tegemoetkoming of andere
maatregelen?

Gratis, telefonisch afspreken.

In het buurtwerk kan je terecht voor
ondersteuning via Budgetgidsen
light.

WANNEER: Bel dinsdag of woensdag
tussen 10 - 12u. WAAR: Dinamo INFO:
inschrijven bij Chris 0483 26 75 49, tafel
reserveren bij Melissa 0488 67 35 27

NOOD AAN EEN
BABBEL?
Heb je nood aan een babbel? Neem
dan contact op met één van de
medewerkers.

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 maandag van 13.30 tot
16.30u. INFO: bij Nina

Gratis.
koffi
e

WAAR: Onthaal Dinamo of telefonisch.

Volg de pijlen.

PRETLOKET
Zin in een leuke activiteit? Het
Pretloket zoekt graag mee naar
mogelijkheden.
Gratis | Maak hiervoor een afspraak bij Kim Tops
Dit is een activiteit van Recht-Op vzw

NOTEER AL
IN JE AGENDA
SLUITING DINAMO
29, 30 en 31 december

WAAR: CC Rix, De Gryspeerstraat 86 A,
2100 Deurne INFO: bij Kim Tops 0485 03
28 33

ZELFGEMAAKTE
HANDZEEP

Is het soms moeilijk om voldoende
handzeep aan te kopen? Wij helpen

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.

form

&

ulie
ren

•
•

Gratis. Op afspraak. Breng je eigen laptop, tablet of
smartphone mee.
WANNEER: Elke donderdag 13 – 16u.
INFO: Marleen

IEDEREEN VERDIENT
VAKANTIE

COMPUTER
VRIJ GEBRUIK
Vrij gebruik van 2 laptops.
Voor muziek: breng je eigen hoofdtelefoon mee.
WANNEER: Tijdens de open
ontmoetingmomenten (elke dinsdag,
woensdag en donderdag, 13-16u).
INFO: Kess

‘Iedereen verdient vakantie’ Dit is een
organisatie die toelaat om mensen
met een beperkt budget op daguitstap
of vakantie te gaan. Wil jij en je gezin
op uitstap of vakantie, dan kan je dit
via Buurtwerk Dinamo aanvragen.
Meer info: Buurtwerk Dinamo: 03
326 22 14 of kom langs tijdens de
openingsuren op dinsdag, woensdag
of donderdag 10-12u en 13-16u.

KOFFIE &
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.
Dit is een activiteit in samenwerking met CAW
Antwerpen.

Gratis. Maak een afspraak aan het onthaal van
Dinamo! Max. 30 minuten per afspraak.
WANNEER: donderdag 9.30 – 11.30u
INFO: Alicja

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

komen
spraak?
Waarvoor kan je komen
zonder afspraak?

WIE IS WIE?
JOKE VERLAET | OPBOUWWERKER

Babbel

joke.verlaet@samenlevingsopbouw.be | 0473 86 77 75

(maximum 6 personen)

HAFIDA DALAA | OPBOUWWERKER
Gebruik laptop
(2 laptops aanwezig)

?

hafida.dalaa@samenlevingsopbouw.be | 0473 86 51 05

MELISSA COWPE | OPBOUWWERKER

melissa.cowpe@samenlevingsopbouw.be | 0488 67 35 27
Kleine vragen

ALICJA JAMROZOWICZ | OPBOUWWERKER

alicja.jamrozowicz@samenlevingsopbouw.be | 0470 23 26 99
Afspraak maken
voor activiteiten
in deze kalender.

Om iets af te geven
of op te halen
(bijvoorbeeld: fiets)

NIEUWS
DE ANDERE KANT

ZAHID GHAIDA | OPBOUWWERKER

zahid.ghaida@samenlevingsopbouw.be | 0488 57 61 31

KESS BLOMME | BUURTHUISMEDEWERKER

kess.blomme@samenlevingsopbouw.be | 0488 67 32 05

JORN MEEUS | OPBOUWWERKER

jorn.meeus@samenlevingsopbouw.be | 0483 17 31 54

VALENTINA BERAJ | ONTHAALMEDEWERKER

valentina.beraj@samenlevingsopbouw.be | 03 326 22 14

MATTIA DE PAUW | PROJECTCOÖRDINATOR

mattia.depauw@samenlevingsopbouw.be | 0475 46 89 26

NINA BRESSELEERS | OPBOUWWERKER
BUDGETGIDSEN

nina.bresseleers@samenlevingsopbouw.be | 0488 57 66 87

MARLEEN JANSSENS | OPBOUWWERKER

marleen.janssens@samenlevingsopbouw.be | 0484 22 91 28
‘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.

Zin om deel te nemen? Vraag meer
info aan een opbouwwerker die je
kent. | gratis

Ten Eekhovelei 337, 2100 Deurne

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

· 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.

