Dit doen we in Buurtwerk Borgerbaan in Borgerhout — april 2021

Turnhoutsebaan 236
2140 Borgerhout

03 270 39 46

Uren dat je
zonder afspraak kan
langskomen:

MAANDAG
13 - 16U
DONDERDAG
10 - 12U
Bekijk zeker ook
alle activiteiten. We
verwelkomen je graag.

Wij zijn
gesloten op
maandag 5 april.
Er is geen Koffie &
Formulieren dinsdag 13
en donderdag 15 april.
samenlevingsopbouwantwerpenstad.be
Volg de groep van Buurtwerk
Borgerbaan op Facebook.
Word lid: facebook.com/groups/
BuurtwerkBorgerbaan

#SASopbouwwerk

Actie De Conickplein, Internationale Vrouwendag, 8 maart 2021

VROUWEN MOETEN KUNNEN
ZIJN WIE ZE ZIJN
Samenlevingsopbouw werkt actief
tegen discriminatie en uitsluiting.
Vele vrouwen worden dagelijks
geconfronteerd met vooroordelen op
basis van hun uiterlijk. Met een aantal
medewerkers namen we deel aan de
acties op Internationale Vrouwendag.
Onze collega Kadra vertelt waarom
zij er was en waarom de strijd voor
vrouwenrechten zo belangrijk is.
Strijden tegen genitale verminking
Kadra, de buurthuismedewerker van
Buurtwerk Borgerbaan, informeert
en sensibiliseert – naast haar job bij
Samenlevingsopbouw – al jaren over
vrouwelijke genitale verminking,
iets wat helaas over heel de wereld
gebeurt. Vaak heeft het te maken
met een traditie: “Moeders laten het
doen bij hun dochters, omdat ze niet
willen dat hun dochters uitgesloten
worden.” Kadra probeert deze cirkel
te doorbreken door het gesprek aan
te gaan met (toekomstige) moeders,
zonder vooroordelen.
Een hoofddoek en een broek dragen
Hier op straat krijgt Kadra zelf ook
te maken met vooroordelen, omdat
ze een hoofddoek draagt. “Mensen
denken dat mijn man wil dat ik een
hoofddoek draag, dat ik door hem
onderdrukt word. Maar mijn man is
een Belg, en het is mijn vrije keuze.”
Langs de andere kant moet ze zich vaak
ook verantwoorden ten aanzien van
mensen uit haar land van herkomst,
omdat ze – letterlijk – een broek
draagt. “Vrouwen moeten kunnen zijn
wie ze zijn, de kleren kunnen dragen
die ze willen dragen.”

Vrouwen als lustobject of handelswaar
Ze kaart ook de hypocrisie in
de samenleving aan: “Enerzijds
veroordeelt men het uithuwelijken
van vrouwen, maar anderzijds zijn
televisieprogramma’s als Blind
Getrouwd en Temptation Island
zeer populair. Het gaat nochtans
over hetzelfde: vrouwen die als
‘lustobject’ of ‘handelswaar’ gebruikt
worden. Ook hier in Europa is er dus
nog veel werk aan de winkel als het
over vrouwenrechten gaat. Nog een
voorbeeld: vrouwen verdienen nog
steeds minder dan mannen. Vaak zijn
vrouwen ook genoodzaakt om deeltijds
te gaan werken, waardoor ze later geen
volwaardig pensioen hebben. Dat kan
toch niet?!”
Goede raad
Kadra sluit af met deze raad: “Doe
moeite om jouw stereotypen en
vooroordelen over vrouwen opzij te
zetten. Probeer elkaar te leren kennen,
in gesprek te gaan met elkaar. “
Wil je praten over jouw eigen ervaringen?
Kom langs in Buurtwerk Borgerbaan tijdens
de open ontmoeting: maandag 13 – 16u
en donderdag 10 – 12u. #samenpraten
#samensterk

ACTIVITEITEN
APRIL 2021
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.

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.

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. Wil je op daguitstap
of op vakantie maar is dit moeilijk
omwille van een beperkt budget?
We vinden samen met jou een
passende oplossing via het aanbod
van Iedereen Verdient Vakantie.
Gratis.
WANNEER: elke maandag 13-16u,
elke donderdag 10-12u. INFO: Kadra,
Maryam, Lieke, Jaouad

VRIJETIJDSLOKET
Woon je in Borgerhout? Dan kan je
in Borgerbaan een krantje vinden
met activiteiten in Borgerhout.
Sommige activiteiten zijn betalend en
kosten minimum €2 per persoon. Door de
coronamaatregelen is het niet mogelijk om
groepsactiviteiten te organiseren.
Dit is een initiatief in samenwerking met District
Borgerhout en Buurtsport.

WANNEER: Deze maand kan je
in Borgerbaan een krantje
ophalen met de activiteiten.
In het krantje staan de
contactgegevens om je in te
schrijven. INFO: Lieke

KOFFIE EN
FORMULIEREN

Mondmasker
verplicht.

(je kan een mondmasker lenen.)

BUDGETGIDSEN

OPEN ONTMOETING(

•
•

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, op afspraak.
WANNEER: woensdag 7 en 21 april van
9.30-12.30u INFO: Nina

VROUWENGROEP
Wil je andere vrouwen leren kennen?
Samen oefenen we Nederlands.
Welkom.
Gratis .
Dit is een initiatief van Al Amal.

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

INFOPUNT
OCMW VRAGEN

Word je begeleid door het OCMW,
maar is niet alles duidelijk? Wil je de
eerste stap zetten naar een OCMW,
maar zoek je ondersteuning? Kom
langs met al jouw vragen over het
OCMW. Samen bekijken we welke
stappen we kunnen zetten.
Gratis .
WANNEER: elke maandag 13-16u.
INFO: Maryam

OPEN LEERSALON

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.

Wil je een formulier leren invullen?
Wil je online een afspraak maken?
Vind je werken met Smartschool
moeilijk? Wil je graag een CV
opstellen? Of wil je iets anders leren?
Kom langs met je vraag. We zoeken
samen een antwoord.

Gratis, op afspraak..

In samenwerking met OpenSchool Antwerpen

WANNEER: elke dinsdag 10-12.30u en
elke donderdag 13-16u. Niet op 13 en 15
april. INFO: Melissa

WANNEER: maandag 19, 26 april, van
13.30-16u. INFO: Maryam

Gratis . Alle coronamaatregelen worden gevolgd.
Draag zelf zeker een mondmasker.

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

TERUGBLIK
WEEK VAN DE VRIJWILLIGER

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: Jaouad

DIGI-TAFEL
Heb je vragen over je laptop,
smartphone of tablet? Wil je meer
weten over e-mail, internet, Facebook
of Whatsapp? We geven informatie. We
zoeken samen de antwoorden op je
vragen.
Gratis
WANNEER: elke woensdag 10-12u
INFO: Hanne

COMPUTER
GEBRUIKEN
Gebruik gratis de computer: voor
Facebook, om de krant te lezen, om
iets op te zoeken op het internet, om
een cv te maken…
Gratis.
WANNEER: elke maandag 13-16u en
elke donderdag 10-12u, zonder afspraak.
INFO: Hanne

Van 27 maart tot en met 7 maart
was het week van de vrijwilliger.
Om onze vrijwilligers in de verf
te zetten, hebben we een kleine
attentie voorzien. Bedankt aan alle
vrijwilligers om zich in te zetten in het
buurtwerk.

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 87

Lieke Knoops | OPBOUWWERKER

lieke.knoops@samenlevingsopbouw.be
0490 44 52 95

Marieke Verdeyen | OPBOUWWERKER

marieke.verdeyen@samenlevingsopbouw.be
0485 68 79 67

Sven Claes | OPBOUWWERKER

sven.claes@samenlevingsopbouw.be
0488 67 31 91

Kevin Amokwu - Odezugo | PROJECTMEDEWERKER BUDGETGIDSEN
Kevin.amokwuodezugo@samenlevingsopbouw.be
0483 25 74 67

Hanne Van Regemortel | OPBOUWWERKER

hanne.vanregemortel@samenlevingsopbouw.be
0488 55 45 18

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

Turnhoutsebaan 236, 2140 Borgerhout

