Dit doen we in Buurtwerk Borgerbaan in Borgerhout — juli en augustus 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
donderdag 8 juli
19 juli -1 augustus
Warme Woensdagen
gaan elke woensdag
door, behalve 21 juli.
samenlevingsopbouwantwerpenstad.be
Volg de groep van Buurtwerk
Borgerbaan op Facebook.
Word lid: facebook.com/groups/
BuurtwerkBorgerbaan

Warme Woensdagen zorgen voor een leuke zomer op Spoor Oost.

WARME WOENSDAGEN
OP SPOOR OOST
Deze zomer voorzien we vanuit het
buurtwerk opnieuw een zomereditie
op Spoor Oost.

Het programma ziet er als volgt uit:

Elke woensdag (behalve 21 juli) vind
je ons vanuit het buurtwerk aan de
wagons op Spoor Oost.
Samen met verschillende partners slaan
we de handen ineen om een mooi
zomeraanbod aan te bieden op spoor
oost.

· 13-17 u: kinderanimatie (Chams en
Buurtsport)
- sport & spel, roterend 		
aanbod
- in vaste groepjes van 10 		
kinderen
- onder begeleiding van 		
jeugdmonitoren

We brengen volwassenen samen met
jongeren en kinderen.

. 13-17u: doorlopend ontmoeting en
babbels (Borgerbaan)

Elke woensdagnamiddag is er een
recreatief aanbod voor moeders en
kinderen van 4 tot 12 jaar.

· 15-16u: kookworkshop voor de
moeders (Chams)

Maximum 50 deelnemers, opgedeeld
in groepjes van 10 kinderen. Met
naleving van de corona maatregelen.

· 13u: inschrijving, onthaal (Borgerbaan)

· 17-18u: samen koken en eten
(Borgerbaan)
- met voedseloverschotten als
basis
- deelname prijs: warme 		
maaltijd 2€ en dessert 1€
· De bib komt op 7 juli, 4 augustus
en 18 augustus workshops geven aan
kinderen.
Kom jij ook naar de warme
woensdagen? Hopelijk zien we jou daar.

#SASopbouwwerk

Je schrijft je de dag zelf in aan het onthaal.
Deelnemen aan de activiteiten is gratis.
Help je graag mee als vrijwilliger? Geef jouw
naam door aan Maryam.

ACTIVITEITEN
JULI & AUGUSTUS 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.

Mondmasker
verplicht.

(je kan een mondmasker lenen.)

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. Van 19 juli tot
1 augustus is het buurtwerk gesloten
en gaat de open ontmoeting niet door.
INFO: Kadra, Maryam, 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.

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 14 juli, 4 en 18
augustus van 9.30-12.30u INFO: Nina

VROUWENGROEP

WANNEER: dinsdag van 10u-12u en
donderdag van 13u30 tot 15u30. Je bent
welkom op 1, 6, 13, 15 juli en 24, 26, 31
augustus.
INFO: Melissa

ZOMERUITSTAP
Op 8 juli gaan we met vrijwilligers,
deelnemers en werkers op
uitstap naar het Zilvermeer.
(Onder voorbehoud van de
coronamaatregels kan dit
geannuleerd worden.)
Inschrijven kan vanaf 28 juni aan het onthaal.
Neem je eigen lunchpakket mee en voorzie
aangepaste kledij.
WANNEER: donderdag 8 juli. We
spreken af om 9u in Borgerbaan en om
16u vertrekken we terug. INFO: Marijke

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 .
Dit is een initiatief van Al Amal.

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

INFOPUNT
OCMW VRAGEN MET
MARYAM

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.
Belangrijk: op het infomoment is
niemand van het OCMW aanwezig.
Gratis .
WANNEER: elke maandag 13-16u
INFO: Maryam

DE JARDIN
Wij werken in de samentuin in De
Jardin. Wij onderhouden de plantjes
samen met de vrijwilligers.
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.
Tussen 19 en 30 juli gaat de tuinwerking
niet door. WAAR: De Jardin, BlijdeInkomststraat 8, 2140 Borgerhout INFO:
Jaouad

TERUGBLIK
WIJKWANDELING

Gratis
WANNEER: elke woensdag 10-12u
INFO: Marleen

COMPUTER
GEBRUIKEN

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

•
•

Gratis |Vanaf 1 juli zonder afspraak..

DIGI-TAFEL

BUDGETGIDSEN

OPEN ONTMOETING(

Gratis.

Bewoners en vrijwilligers gingen
op wandel in de wijk en spraken
samen met de werkers van buurtwerk
Borgerbaan over wat er vorige jaren
gebeurde en wat we in de toekomst
samen willen doen.

WANNEER: elke maandag 13-16u en
elke donderdag 10-12u, zonder afspraak.
Niet op 19 juli, 22 juli, 26 juli en 29 juli.
INFO: Maryam

Enkele jongeren van Samen op Straat
begeleidden hen van plein naar plein.
Zij kennen de wijk dan ook door en
door.

Gebruik gratis de computer: voor
Facebook, om de krant te lezen, om
iets op te zoeken op het internet, om
een cv te maken…

Heel fijn om nog eens fysiek met velen
samen te kunnen zijn!

VRIJWILLIGERS
BUDGETGIDSEN
Als budgetgids help je mensen met
een laag inkomen. Samen bekijk je
hoe hun inkomen kan verhogen door
het opnemen van hun rechten en het
verminderen van kosten.

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

Je krijgt in het najaar van 2021 een
vorming van 10 halve dagen verspreid
over 10 weken voor je als budgetgids
aan de slag gaat.
Wil je misschien wel budgetgids
worden? Dan nodigen we je graag uit
voor een kennismakingsgesprek.
Interesse? Contacteer: Nina

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

Marieke Verdeyen | OPBOUWWERKER

marieke.verdeyen@samenlevingsopbouw.be
0485 68 79 67

Sven Claes | OPBOUWWERKER

sven.claes@samenlevingsopbouw.be
0488 67 31 91

Rayan Awad | OPBOUWWERKER

rayan.awad@samenlevingsopbouw.be
0489 53 23 19

Turnhoutsebaan 236, 2140 Borgerhout
V.U. Ilse Hackethal, Gasstraat 12-14, 2060 Antwerpen

Je helpt als buddy bij budgetgidsen
mensen bij het op orde brengen van
hun administratie.

