Dit doen we in Buurtwerk Borgerbaan in Borgerhout — september 2021

Turnhoutsebaan 236
2140 Borgerhout

03 270 39 46

Uren dat je
kan langskomen:

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

Wij zijn
gesloten op
13-14 september 2021

samenlevingsopbouwantwerpenstad.be
Volg de groep van Buurtwerk
Borgerbaan op Facebook.
Word lid: facebook.com/groups/
BuurtwerkBorgerbaan

#SASopbouwwerk

Tijdens Digi-taal helpt een vrijwilliger je met je computervragen.

IEDEREEN DIGITAAL
Een afspraak maken, een formulier
invullen, een overschrijving doen…
Diensten zijn meer en meer digitaal.
Dat is vaak heel handig, maar niet voor
iedereen even gemakkelijk. Daarom
werken we in het buurtwerk rond
digitale inclusie en het versterken van
digitale vaardigheden.
Wist je dat...
•
8% van de mensen in België het
internet niet gebruikt?
•
32% van de mensen in België
zwakke digitale basisvaardigheden
heeft?
•
28% van de 65- tot 74-jarigen het
internet nog nooit heeft gebruikt?
•
4 op 10 mensen risico lopen op
digitale uitsluiting?
Week van de Geletterdheid
Digitaal uitgesloten zijn betekent in
onze digitale maatschappij ook sociaal
uitgesloten zijn. De Week van de
Geletterdheid, van 6 tot 10 september,
focust daarom dit jaar op e-inclusie.
Hoe maak je een e-inclusief beleid en
zorg je dat alle burgers digitaal mee
zijn? De Week van de Geletterdheid
geeft informatie en oplossingen om
digitaal sterker in je schoenen te staan.
Digitale hulp in het buurtwerk
In Buurtwerk Borgerbaan kan je tijdens
de openingsuren gratis een laptop of
wifi gebruiken. Op woensdag van 10 tot
12 uur is er Digi-Tafel: een vrijwilliger
helpt je dan met elke vraag rond je
computer, smartphone, tablet of een
digitale toepassing. Je krijgt er ook info
over digitale workshops en vormingen.

Heb je zelf geen laptop maar wil je er
graag mee leren werken? Je kan dan
ook terecht bij Digi-Leen. Je krijgt elke
week ondersteuning van een vaste
vrijwilliger. Zo kan je stap per stap, op
je eigen tempo, bijleren.
Aanbod in je wijk
Inwoners van Borgerhout die thuis geen
internet of computer hebben, kunnen
ook terecht op verschillende plekken
in de wijk. Je kan er niet alleen gratis
gebruik maken van een laptop en
wifi, maar je krijgt er ook hulp om je
digitale vaardigheden te versterken. In
bibliotheek Vredegerecht, bibliotheek
Permeke en Atlas vind je een webpunt.
In een webpunt kan je gratis een laptop
gebruiken, en staan enthousiaste
medewerkers voor je klaar om je bij een
vraag te helpen. Je krijgt er ook info en
kan je inschrijven voor een workshop
(starten met computer, starten met
e-mail, smartphone gebruiken…).
Wil je meer weten over digitale activiteiten
in Borgerbaan en Borgerhout? Of wil je
helpen als vrijwilliger? Contacteer dan
Rayan: rayan.awad@samenlevingsopbouw.
be of 0489 53 23 19
De webpunten in (de buurt van)
Borgerhout:
· Bibliotheek Vredegerecht, Moorkensplein
19: di en do 10 – 18u, woe 10 – 20u
· Atlas, Carnotstraat 110: tijdelijk gesloten
wegens corona
· Bibliotheek Permeke, Dambruggestraat
109: ma en woe 9 – 12.30u en 13.30 –
16.45u, di en vrij 9 – 12.30u, do 12 – 19.45u
Op ikbenmee.be/home/ vind je meer info
over de Week van de Geletterdheid.

ACTIVITEITEN
SEPTEMBER 2021
VRIJWILLIGERS
WONEN MET KANSEN
Wonen met Kansen zoekt vrijwilligers
voor ondersteuning van onze
Woonclub.
Jij zal als begeleider van de
Woonclub de jongeren van Wonen
Met Kansen leren kennen tijdens
ontmoetingsmomenten, begeleiden
tijdens vormingen, signalen
doorgeven aan de opbouwwerkers
van wat er moeilijk loopt en/of
ondersteunen in hun zoektocht naar
een nieuwe woning.
Ook krijg je de kans om samen met
onze jongeren na te denken over
bepaalde thema’s, zoals een socialer
woonbeleid.
Heb je interesse? Contacteer
vrijblijvend Esma of Wouter

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.
Gratis.
WANNEER: elke maandag 13-16u, elke
donderdag 13-16u. Niet op maandag 13
september. INFO: Kadra, Maryam, Lieke,
Jaouad

OUTREACH(
Elke dag zijn Rayan, Khalid en Ahmed
op pad in Borgerhout. Komen jullie
hen tegen? Spreek hen gerust aan.
Gratis.
WANNEER: elke maandag tot zaterdag.
INFO: Rayan, Khalid, Ahmed

VRIJETIJDSLOKET
Wil je deelnemen aan culturele
activiteiten en weet je de weg niet
zo goed of heb je vragen rond het
aanbod? Kom naar het vrijetijdsloket
of de open ontmoetingen voor
meer uitleg over het aanbod. Door
corona kunne groepsuitstappen niet
doorgaan, maar bekijken we wel
samen welke daguitstappen mogelijk
zijn binnen de maatregelen.
2€ of gratis afhankelijk van de uitstap

INFOPUNT
OCMW VRAGEN MET
MARYAM

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)

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
WANNEER: in september is er enkel
Koffie & Formulieren op donderdag van
10-12u INFO: Melissa

BUDGETGIDSEN
Een vrijwilliger kijkt vanuit
dit buddytraject of je alle
financiële steun krijgt waar
je recht op hebt.
De vrijwilliger helpt je met het in orde
maken van je administratie.

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.

WANNEER: elke maandag 13-16u, niet
op maandag 13 september
INFO: Maryam

OPEN LEERSALON
Wil je een formulier leren invullen?
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 .

WANNEER: elke maandag 13-15.30u.
Niet op maandag 13 september.
INFO: Maryam, Goele

WOONCAFE INFO
MOMENT
We zoeken vrijwilligers om onze
Woonclub in Dinamo mee vorm te
geven. Heb je interesse? Kom maar.

WANNEER: tijdens de Open
Ontmoeting kan je meer info vragen
INFO: Lieke

WANNEER: intake-gesprekken op
woensdag 15 en 29 september, 9.30-12.30u
INFO: Nina

Gratis .

Heb je zin om te zaalvoetballen of om
mee te lopen in de sporthal?
Kom langs.
Gratis | bevestigen via sms aan Khalid of Ahmed
WAAR: Sporthal All In, Slachthuislaan
44, 2060 Antwerpen WANNEER: elke
zaterdag 14-16u INFO: Khalid, Ahmed

We zoeken vrijwilligers om onze
Woonclub in Dinamo mee vorm te
geven. Heb je interesse? Kom maar.
Gratis .
WANNEER: dinsdag 28 september van
17-19u INFO: Marieke

WANNEER: dinsdag 28 september van
17-19u INFO: Marieke

ONTMOETING SAMEN OP
STRAAT

Heb je nood aan een babbel of wil
je graag iets kwijt? Spring binnen bij
Samen op Straat in Mahaal.
Gratis

WAAR: Mahaal: Kwekerijstraat 94, 2140
Borgerhout WANNEER: vrijdag en
zaterdag, 18-22u INFO: Khalid, Ahmed

TERUGBLIK
WARME WOENSDAGEN SPOOR OOST

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? Vrijwilligers ondersteunen
je om je toestel beter te leren kennen
en kijken samen met jou wat het voor
jou kan betekenen.
Gratis
WANNEER: elke woensdag 10-12u INFO:
Rayan

DIGI-LEEN

Het Open leersalon is een samenwerking tussen het
buurtwerk en LIGO

Gratis | Maak telefonisch of aan het onthaal een
afspraak voor een intakegesprek.

WOONCAFE INFO
MOMENT

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

Gratis .

Vrijetijdsloket is een samenwerking tussen Buurtwerk
Borgerbaan en district Borgerhout

SPORT EN BEWEGEN

DE JARDIN

Van A tot Z helpt een Digibuddy jou op
weg in de digitale wereld. Je kan alles
leren over PC, email, internet.
Gratis | Kom langs op de Digi-tafel en maak daar een
afspraak.
WANNEER: elke woensdag 10-12u INFO:
Rayan

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:
Maryam en Kadra

De warme woensdagen op Spoor Oost
waren ook deze zomer een succes.
Samen met partners, overheden en
andere actoren, stonden we er elk
woensdag met een delegatie vanuit
het buurtwerk om ontmoeting te
creëren over verschillen heen en
openbare ruimte toegankelijker te
maken.
Zeker in deze tijden van corona,
hebben we gemerkt hoe belangrijk het
is om toegankelijke openbare ruimtes
te hebben in open lucht in de wijk
waarin we wonen.

SAMEN VERZET TEGEN ARMOEDE
4-17 oktober 2021

WOONCAFE - INFO ENERGIEZUINIG
VERWARMEN
i.s.m. Samenlevingsopbouw
Antwerpen Provincie
Dinsdag 12 oktober 2021, 17-19u

WOONCAFE - INFO
HUURWETGEVING ‘RECHTEN EN
PLICHTEN VAN DE HUURDERS’
i.s.m. Huurdersbond Antwerpen
DInsdag 16 november 2021, 17-19u

WOONCAFE (INHOUD VOLGT NOG)
Dinsdag 14 december, 17-19u

WIE IS WIE?

VOORUITBLIK

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

Lieke Knoops | OPBOUWWERKER

lieke.knoops@samenlevingsopbouw.be
0490 44 52 95

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

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

VRIJWILLIGERS
BUDGETGIDSEN

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

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

