Dit doen we in Buurtwerk De Wijk op het Noord — januari 2021

Willy Vandersteenplein 1
2060 Antwerpen

0483 26 69 51
Uren dat je
zonder afspraak kan
langskomen:

MAANDAG
13 - 16U
DINSDAG
WOENSDAG
DONDERDAG
9.30 - 12.30U
VRIJDAG
9.30-11.30U
Bekijk zeker ook alle
activiteiten op afspraak.

WE ZIJN
GESLOTEN OP
vrijdag 1 januari en
25 januari tot en
met 29 januari
Volg de groep van Buurtwerk De
Wijk op Facebook.
facebook.com/groups/
BuurtwerkDeWijk/
samenlevingsopbouwantwerpenstad.be

#SASopbouwwerk

MEERJARENPLAN 2021 - 2025
Zijn we nog goed bezig?
Elke 5 jaar vragen we dat ons 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
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.

OPEN ONTMOETING
Heb je een kleine hulpvraag? Heb je
zin in een babbel? Wil je samen iets
knutselen of maken? Kom dan langs
tijdens onze ontmoetingsmomenten.
Reserveren is niet nodig. Corona
verslaan we SAMEN, daarom
dat we enkel in kleine groepjes
samenkomen. Mondmaskers zijn
verplicht en we ontsmetten onze
handen.
Gratis.
WANNEER: elke dinsdag, woensdag,
donderdag en vrijdag 13-16u

2-SPRAAK
Je oefent één uur per week
Nederlands in duo. Niveau: 2.1.
Gratis

Hou afstand.

Handen wassen
of ontsmetten
is verplicht.

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

WANNEER: maandag 14-16u en
maandagavond alleen op afspraak: 0487
33 44 13 INFO: Farah

IN GESPREK MET
BUURTBEWONERS
Zin in een babbel? Contacteer één van
de medewerkers van Centrum De Wijk
om een moment te reserveren om te
babbelen.
gratis.

DEELWINKEL
Breng kleding en bedlinnen binnen
op vaste dagen. Breng enkel binnen
wat in goede staat en proper is.
Heb je echt kleding of bedlinnen
nodig? Contacteer Mourad om op
afspraak iets mee te nemen uit de
deelwinkel of deelkast.
Gratis, op afspraak. Het dragen van een
mondmasker en het ontsmetten van je handen is
verplicht. Als bezoeker krijg je max. 15 minuten om
iets uit te kiezen.
WANNEER: elke maandag en
donderdag 13.30-15.30u WAAR: Van
Kerckhovestraat 82 INFO: Mourad

PERMANENTIE
UNION 2060
Gedeelde ruimte voor verenigingen
en organisaties. Maak een afspraak
en kom langs als je meer informatie
wil over Union 2060.
Gratis, op afspraak
WANNEER: elke woensdag 14-16u
INFO: Patrick
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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.
Op afspraak | Afspraak kan gemaakt worden
tijdens onthaalmomenten Kind en Gezin , raadpleeg
de openingsuren in de maandkalender.

DIGI-TAFEL

Heb je vragen over je laptop,
smartphone of tablet? Wil je meer
weten over e-mail, internet,
Facebook of Whatsapp? Vrijwilligers
ondersteunen je om je toestel beter
te leren kennen en kijken samen met
jou wat het voor jou kan betekenen.

TERUGBLIK

WEBINAR:
DE ANDERE KANT

Gratis
WANNEER: elke maandag 13-15u
en elke woensdag 9.30-11.30u INFO:
Marleen

Dit is een activiteit in samenwerking met CAW
Antwerpen.

0p 8 december heeft onze webinar
plaatgevonden, het was een boeiende
avond waar scherpe thema’s werden
aangesneden. Heb je dit gemist ?
Indien gewenst kan je de webinar
herbekijken. Stuur een mailtje naar 1
van de opbouwwerkers en wij zorgen
voor de rest. Rond taal zijn er ook
mooie filmpjes gemaakt, deze vind je
terug op onze website.

WANNEER: elke maandag 13-15u, elke
woensdag 9.30-11.30u INFO: Katrien

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.
Maak een afspraak voor een
intakegesprek.
Gratis, op afspraak
WANNEER: woensdag 6, 20 januari,
13-16.30u INFO: Fatih 0483 17 19 58 of
Yamina 0483 25 73 96

WANNEER: elke donderdag 10-12u,elke
vrijdag 14-16u INFO: Farah en de rest

BRUGGEN
NAAR WERK
Afscheid nemen is niet voor altijd, het
is niet het einde.
Het betekent gewoon dat ik jullie
allemaal zal missen totdat we elkaar
weer ontmoeten.
Het was fijn hier bij jullie te zijn!
Farah

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

ACTIVITEITEN
JANUARI 2021

SPREEKUUR HUIS
VAN HET KIND
•
•
•
•
•

Kwetsbaar zwanger: op afspraak
Opvoeden en opgroeien: op
afspraak
Vrije tijd: elke maandag 13-15u
Baby en peuter: elke vrijdag 1315u
Groeipakket: elke eerste, derde
en vijfde dinsdag van de maand,
13-16u

Gratis | op afspraak.
WANNEER: Wij zijn elke dag bereikbaar
via het onthaal.
Maandag 13-16u
Dinsdag 9-16u
Woensdag 9-13u
Donderdag 9-16u
Vrijdag 9 – 16u
Of via ons algemeen nummer 03 236 08 00
INFO: Sofie en Rabia

SPEELVIJVER
Wil je graag eens met je kinderen
komen spelen in de grote zaal?
Wil je graag met onze medewerkers op
uitstap in de buurt?
Dat kan met de speelvijver.
Gratis, op afspraak
WANNEER: elke woensdag, vrijdag en
zaterdag
INFO: via het onthaal. Geef je naam en
gsm-nummer door en wij bellen jou op,
via ons algemeen telefoonnummer: 03 236
08 00.

SPEEL-O-THEEK
Wil je graag speelgoed komen uitlenen
voor je kinderen? Dat kan op afspraak
in de SPEEL-O-THEEK.
Gratis, op afspraak
WANNEER: elke woensdag 16-17u
INFO: via het onthaal. Geef je naam en
gsm-nummer door en wij bellen jou op,
via ons algemeen telefoonnummer: 03 236
08 00.

VAKANTIEPARTICIPATIE

Wil je graag zelf met je gezin op
uitstap?
Heb je recht op verhoogde
tegemoetkoming?
Je kan bij ons tickets bestellen.
Gratis, op afspraak. De eerste keer? Breng je
documenten van mutualiteit of ziekenfonds mee
(klevers, VT-attest).
INFO: via het onthaal. Geef je naam en
gsm-nummer door en wij bellen jou op,
via ons algemeen telefoonnummer: 03 236
08 00.
Contacteer ons een week op voorhand om
een afspraak te maken.

SPELEND LEREN
Tijdens Spelend Leren speel je samen
met je kind spelletjes. Je kan ook
oefeningen maken of samen een
boekje lezen. Zo oefen je samen met je
kind taal en rekenen.
Gratis, op afspraak
WANNEER: elke woensdag 13 - 15u,
enkel op afspraak INFO: bij Rabia en
via het onthaal. Geef je naam en gsmnummer door en wij bellen jou op, via ons
algemeen telefoonnummer: 03 236 08 00.

WIE IS WIE?
SOFIE VERLINDEN | COÖRDINATOR HUIS VAN HET KIND
sofie.verlinden@cawantwerpen.be
0476 88 28 71

KATLEEN POPPE

inloop.samik@cawantwerpen.be
03 236 08 00 of 0470 65 38 96 (niet op maandag)

ALIMAM ALTAHER

aliman.altaher@cawantwerpen.be
03 236 08 00 of 0476 88 18 78

PEGGY PEETERS

pegg y.peeters@cawantwerpen.be
03 236 08 00

KIRA VANREGEMORTEL

kira.vanregemortel@cawantwerpen.be
03 236 08 00

VOORUITBLIK
2021

WIE IS WIE?

RABIA BOUCHIKHI | BUURTHUISMEDEWERKER
rabia.bouchikhi@samenlevingsopbouw.be
0483 26 69 51

PATRICK VINCK | OPBOUWWERKER

patrick.vinck@samenlevingsopbouw.be
0485 82 37 42

MARION VANBOSSEL | OPBOUWWERKER

marion.vanbossel@samenlevingsopbouw.be
0483 26 68 20

Vergeet het afgelopen jaar
Trek uw handen uit het haar
Want nu gaat het beginnen
In 2021 zullen we wel winnen
Gezondheid, liefde en geluk
Samen in ons Buurtwerk
Kan het niet meer stuk!

Team Centrum de Wijk

MOURAD ATTALHAOUI | OPBOUWWERKER
mourad.attalhaoui@samenlevingsopbouw.be
0473 36 97 39

KATRIEN CASTEELS | OPBOUWWERKER
katrien.casteels@samenlevingsopbouw.be
0488 57 67 14

MARLEEN JANSSENS | OPBOUWWERKER
marleen.janssens@samenlevingsopbouw.be
0484 22 91 28

FARAH MEHDAOUI | OPBOUWWERKER
farah.Mehdaoui@samenlevingsopbouw.be
0490 56 78 03

BELINDA BOATENG | OPBOUWWERKER
belinda.boateng@samenlevingsopbouw.be
0483 17 19 54

ELLEN VAN DOREN | PROJECTCOÖRDINATOR
ellen.vandoren@samenlevingsopbouw.be
0486 73 39 68

JAMAL EL BOUCHALI | OPBOUWWERKER SAMEN OP STRAAT
jamal.elbouchali@samenlevingsopbouw.be
0483 71 77 52

FATIH ÇAKMAKÇI | PROJECTMEDEWERKER BUDGETGIDSEN
fatih.cakmakci@samenlevingsopbouw.be
0483 17 19 58

FREDERIKE MASURE | OPBOUWWERKER

frederike.masure@samenlevingsopbouw.be
0471 65 98 98

LIEF VOGELS | OPBOUWWERKER

lief.vogels@samenlevingsopbouw.be
0498 54 16 19

Willy Vandersteenplein 1, 2060 Antwerpen

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

Lieve bezoekers,
vrijwilligers
en deelnemers

