Dit doen we in Buurtwerk Borgerbaan in Borgerhout — januari 2021

Turnhoutsebaan 236
2140 Borgerhout

03 270 39 46

Uren dat je
zonder afspraak kan
langskomen:

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

Wij zijn
gesloten op
vrijdag 1 januari en
maandag 25 tot
en met vrijdag 29
januari
samenlevingsopbouwantwerpenstad.be
Volg de groep van Buurtwerk
Borgerbaan op Facebook.
Word lid: facebook.com/groups/
BuurtwerkBorgerbaan

#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
COMPUTER
GEBRUIKEN

BUDGETGIDSEN
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.

OPEN ONTMOETING(
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.

WANNEER: elke maandag en
woensdag 13-16u. INFO: Kadra

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.

Handen wassen
of ontsmetten
is verplicht.

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

WANNEER: elke woensdag 14-16u.
INFO: Jaouad.

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..

Mondmasker
verplicht.

(je kan een mondmasker lenen.)

WANNEER: woensdag 13 januari, 9.3012.30u INFO: Nina

VROUWENGROEP

WANNEER: elke dinsdag 10-12u en
elke donderdag 13-16u. Niet op 26 en 28
januari. INFO: Melissa, Nina

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

Gratis .
Dit is een initiatief van Al Amal.

WANNEER: elke vrijdag 16-18u. INFO:
Malika (0496 84 06 53)

DE JARDIN
Wij werken in de samentuin in De
Jardin. Wij onderhouden de plantjes
samen met de vrijwilligers.

Gratis.
WANNEER: Zonder afspraak: elke
maandag en woensdag 13-16u Met
afspraak: elke woensdag 10-12u INFO:
Melissa, Nina

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.

TUIN BORGERBAAN
Wij gaan samen de tuin verder
opruimen en afwerken.
Gratis.
WANNEER: elke donderdag 14-16u
WAAR: Buurtwerk Borgerbaan INFO:
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.
WANNEER: elke woensdag 10-12u op
afspraak INFO: bij Melissa, Nina

RAYAN, ONZE STAGIAIRE, OVERHANDIGT EEN KERSTPAKKETJE
AAN RONNY, VRIJWILLIGER BIJ
KOFFIE EN FORMULIEREN

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

TERUGBLIK

NEDERLANDS
OEFENEN OP DE
COMPUTER

Wil je andere vrouwen leren kennen?
Samen oefenen we Nederlands.
Welkom.

Gratis, op afspraak.

•
•

Volg de pijlen.

Gratis, op afspraak.

Gratis.

Hou afstand.

We kunnen nog
niet met veel
mensen
samenkomen.

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.

Als bedanking voor alle moeite de
voorbije periode en als steun in
deze bijzondere tijden, gaven we
alle vrijwilligers en deelnemers een
kerstzakje met daarin een steunaart
en wat lekkers. Gezinnen met jonge
kinderen kregen ook een creapakketje
mee, om zich tijdens de kerstvakantie
bezig te houden. De creapakketten
werden voorzien door district
Borgerhout.

De voorbije vijf maand heb ik de
unieke kans gehad om Borgerhout te
leren kennen. Ik heb veel contacten
kunnen leggen met de bewoners van
Borgerhout en deze waren steeds
hartelijk (desondanks corona).
Wat me het meest zal bijblijven over
Borgerhout en zijn bewoners, is het
grote hart die de bewoners hebben
voor de wijk. De bewoners willen het
beste voor de wijk en gaan hier actief
mee aan de slag.
In 2021 werk ik niet meer bij
Samenlevingsopbouw, maar zal ik
aan de slag gaan bij het CAW, meer
bepaald in het wijkteam van Berchem.
Voor 2021 wens ik jullie een gezond
en gelukkig jaar toe en dat we samen
sterk blijven in de strijd tegen corona.
Rick

Ik neem afscheid van Buurtwerk
Borgerbaan en verhuis naar Buurtwerk
De Wijk.
Met een leuke blik op de toekomst,
want ik voel veel engagement voor het
nieuwe project.
Maar ook met pijn in het hart, want
dat betekent ook afscheid nemen van
een wijk waar ik erg graag werk, en
waar ik vele nauwe contacten heb
met jullie: vrijwilligers, deelnemers en
partners. Tegelijkertijd weet ik ook dat
jullie in goeie handen zullen zijn. “Tot
in den draai”
Frederike

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

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

Marijke Moelants| ONTHAALMEDEWERKER
marijke.moelants@samenlevingsopbouw.be

03 270 39 46

Maryam Barriche | OPBOUWWERKER

maryam.barriche@samenlevingsopbouw.be

0486 08 35 54

Jaouad El Bouzidi | OPBOUWWERKER

jaouad.elbouzidi@samenlevingsopbouw.be

0486 16 43 32

Ahmed Oulad Abdellah | OPBOUWWERKER SAMEN OP STRAAT
ahmed.ouladabdellah@samenlevingsopbouw.be
0484 89 29 41

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

Melissa Cowpe | OPBOUWWERKER

melissa.cowpe@samenlevingsopbouw.be
0488 67 35 27

Nina Bresseleers | OPBOUWWERKER

nina.bresseleers@samenlevingsopbouw.be
0488 57 66 878

Lieke Knoops | OPBOUWWERKER

lieke.knoops@samenlevingsopbouw.be
0490 44 52 95

Turnhoutsebaan 236, 2140 Borgerhout

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

BRUGGEN
NAAR WERK

