Dit doen we in Buurtwerk Dinamo in Deurne-Noord — januari 2021

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

WE ZIJN
GESLOTEN:
1 januari
van 26 tot en met 28 januari

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

#SASopbouwwerk

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

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 minimum 1,5 m afstand.

Kom langs voor een babbeltje. We
zijn er voor:
• al je vragen
• om een afspraak te maken
• om iets te printen
• om iets af te halen
Gratis | max. 4 bezoekers
WANNEER: elke dinsdag, woensdag
en donderdag, 13-16u. Niet op 26, 27, 28
januari.

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 met
plexiglas reserveren in Dinamo op
dinsdag en woensdag van 10 tot 12u
en op woensdag van 13 tot 16u.
Gratis | Kom alleen naar de afspraak.

Handen wassen
of ontsmetten
is verplicht.

Een mondmasker is altijd
verplicht in Dinamo.
Uitzonderingen zijn niet
mogelijk.

Volg de pijlen.

WANNEER: bel ons dinsdag, woensdag
en donderdag tussen 10-16u voor meer
info of om een tafel te reserveren. INFO:
inschrijven voor 2-spraak bij Chris: 0473
51 16 51. Een tafel reserveren bij Dinamo:
telefonisch of via het onthaal.

NOOD AAN EEN
BABBEL?
Heb je nood aan een babbel?
Contacteer dan één van de
medewerkers. Bel, sms, mail of
WhatsApp ons! Onze contactgegevens
vind je achteraan.
Gratis
INFO: bel, sms, mail of WhatsApp ons.
Onze contactgegevens vind je achteraan.

koffi
e&

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

INFO: maak een afspraak met Kim Tops
0485 03 28 33

ZELFGEMAAKTE
HANDZEEP

Is het soms moeilijk om voldoende
handzeep te kopen? We helpen je
graag: 1 van onze vrijwilligers maakt
gratis voor wie dit nodig heeft. Kom
naar Dinamo om je flesje zeep op te
halen.
Gratis
Gemaakt door een vrijwilliger van Dinamo

WANNEER: elke dinsdag, woensdag en
donderdag 10-12u en 13-16u.

DE 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.
Gratis | Maak telefonisch of aan het onthaal een
afspraak voor een intake. Kom alleen naar de
afspraak.
WANNEER: maandag 11 januari, 13.30
tot 16.30u. INFO: Nina
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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.

IEDEREEN VERDIENT
VAKANTIE

Dit is een activiteit in samenwerking met CAW
Antwerpen.

Gratis | Maak een afspraak aan het onthaal van
Dinamo! Max. 30 minuten per afspraak. Kom alleen
naar de afspraak.
WANNEER: elke donderdag 9.30–
11.30u. Niet op 28 januari. INFO: Alicja

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.

Iedereen verdient vakantie! Ook als
je een beperkt budget hebt, kan je
een daguitstap maken of op vakantie
gaan. Als je boekt via Iedereen
Verdien Vakantie, betaal je een stuk
minder. We kunnen in Dinamo samen
met jou naar het aanbod kijken
en een uitstap of vakantie voor je
reserveren.
Meer info:
Tijdens openingsuren van Dinamo:
dinsdag, woensdag en donderdag
van 10u tot 12u en van 13 tot 16u.
Bel voor meer info of kom langs om
een uitstap of vakantie te reserveren.

In samenwerking met dot.kom

Gratis | Breng je eigen laptop, tablet of smartphone
mee. Maak een afspraak aan het onthaal van
Dinamo. Kom alleen naar de afspraak.
WANNEER: elke donderdag 13–16u,
niet op 28 januari. INFO: Marleen

COMPUTER
VRIJ GEBRUIK
Vrij gebruik van 2 laptops.
Voor muziek: breng je eigen hoofdtelefoon mee.
WANNEER: elke dinsdag, woensdag
en donderdag 13-16u, niet op 26, 27, 28
januari.
INFO: Kess

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

WIE IS WIE?
JOKE VERLAET | OPBOUWWERKER

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

HAFIDA DALAA | OPBOUWWERKER

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

ALICJA JAMROZOWICZ | OPBOUWWERKER

alicja.jamrozowicz@samenlevingsopbouw.be | 0470 23 26 99

ZAHID GHAIDA | OPBOUWWERKER

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

KESS BLOMME | BUURTHUISMEDEWERKER

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

VALENTINA BERAJ | ONTHAALMEDEWERKER

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

MARLEEN JANSSENS | OPBOUWWERKER

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

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

Ten Eekhovelei 337, 2100 Deurne

