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

Ten Eekhovelei 337
2100 Deurne

03 326 22 14
We zijn open op:

DINSDAG

10-16U
18-20U (VANAF 9/11)
WOENSDAG

10-13U
DONDERDAG

10-16U
ZATERDAG 6/11

13-16U
WE ZIJN
GESLOTEN:
Donderdag
11 november

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

#SASopbouwwerk

Ook met onze nieuwe naam blijven we jouw zelfde vertrouwde buurtwerk.

EEN NIEUWE NAAM
Op donderdag 18 november
2021 verandert de naam en het
uiterlijk van de organisatie achter
Buurtwerk Dinamo. De naam
Samenlevingsopbouw verandert,
de naam Dinamo blijft. Een naam
verander je niet zomaar. We vertellen
je waarom.
Een beetje geschiedenis
Samenlevingsopbouw vzw in
Antwerpen bestaat dit jaar 38 jaar.
De vzw ontstond uit de Federatie
voor Antwerpse buurtwerken, een
samenwerkingsverband van bijna
twintig Antwerpse buurtwerken. Al
van bij de start was het de ambitie om
beter samen te werken. Samenwerken
om op te komen voor de rechten van
mensen en wijken die het moeilijk
hebben. De eerste naam was in de
korte vorm: Riso-Antwerpen vzw
en voluit: Regionaal instituut voor
Samenlevingsopbouw Antwerpen.
Niet enkel in Antwerpen
Samenlevingsopbouw werkt niet
enkel in Antwerpen. Hetzelfde werk
als onze Antwerpse medewerkers en
vrijwilligers doen ook mensen in de
steden Gent en Brussel en alle Vlaamse
provincies. Ook in die zeven andere
vzw’s brengen ze mensen samen die
het moeilijk hebben. Ook daar zoeken
ze samen naar oplossingen. In 2006
kozen de meeste van deze vzw’s
voor een nieuwe gezamenlijke naam:
Samenlevingsopbouw. Riso-Antwerpen
werd Samenlevingsopbouw Antwerpen
stad. In 2021 veranderen we opnieuw.

Hoe kunnen we samen sterker worden?
Samenlevingsopbouw wil samen
met wie uitgesloten wordt, dingen
veranderen in de samenleving. Om
iets te kunnen veranderen moet je
gezien en gehoord worden. Maar
dat is moeilijk als je niet ziet dat de
initiatiefnemers van Solidair Mobiel
Wonen in Brussel, de vrijwilligers van
de Kom-Af in Roeselare en de mensen
van Buurtwerk Dinamo in Antwerpen
tot dezelfde organisatie behoren. Met
een nieuwe naam willen we beter laten
zien hoe Samenlevingsopbouw al die
verhalen en ervaringen samenbrengt in
sterke oplossingen of aanbevelingen.
Een eenvoudigere naam die
verbinding, rechtvaardigheid en
strijdbaarheid uitstraalt
Voor de nieuwe naam zochten we een
naam die veel eenvoudiger is om uit
te spreken en om te onthouden. Veel
deelnemers en vrijwilligers vinden
het woord ‘samenlevingsopbouw’
veel te moeilijk. Het wordt dus een
korte naam. En we gaan er iets anders
uit zien. Wie in de buurtwerken
komt herkent wel het vierkantje van
Samenlevingsopbouw of de rode kleur
op de maandkalenders of op de vlag
aan de deur. We zochten een nieuwe
uitstraling die dichter bij mensen staat
en actiever is.
Ben je nieuwsgierig? Let op onze ramen, er
zullen dingen veranderen. En kom langs op
18 november, we hebben een verrassing.
Want onze nieuwe naam is ook een beetje
een geschenk voor jou.

Dit is onze laatste maandkalender. Op 18 november hebben we een nieuwe vaste folder
voor Buurtwerk Dinamo. Zo moeten we die niet elke maand vervangen. Daar zullen al onze
activiteiten in staan. Voor occasionele activiteiten maken we op tijd een flyer en/of sturen
we een Whatsapp-bericht. Wil je op de hoogte blijven? Geef je nummer en/of mailadres
door aan een medewerker van Buurtwerk Dinamo die je kent.

ACTIVITEITEN

NOVEMBER 2021
TAART ETEN OP ONZE
NIEUWE NAAM
We vieren de nieuwe naam voor
samenlevingsopbouw met een lekker
stuk taart.
Gratis
WANNEER: donderdag 18 november,
13-16u INFO: Kess

DEELMAALTIJD
IN DINAMO
We eten samen. Je hoeft niets mee
te nemen. We voorzien lekker eten
gemaakt van voedseloverschotten.
Gratis
WANNEER: vrijdag 26 november,
18-20u INFO: Hafida

VOEDSELPAKKETTEN
IN DEURNE
Elke vrijdag in de maand november
voorzien we maaltijden voor mensen
in nood in Deurne.
Gratis
Dit is een activiteit in samenwerking met Jes vzw

WANNEER: vrijdag 5, 12, 19 en 26
november, 18-19u INFO: Hafida

SOEPERDEBOERE
Vrijwilligers koken samen een lekkere
maaltijd voor de buurt. Iedereen is
welkom om mee te komen eten.
Eten kost €2.5 , inschrijven is niet nodig
WANNEER: elke dinsdag koken vanaf
9.30u, eten van 12-13u
INFO: Alicja, Joke

OPEN ONTMOETING
Kom langs voor een babbel,
een koffie of thee, om de krant
te lezen. Iedereen is welkom
tijdens de openingsuren.
Gratis
WANNEER: elke dinsdag, 10-16u en
(vanaf 9/11) 18-20u, woensdag 1013u, donderdag 10-16u en zaterdag 6
november 13-16u.

INFOMOMENT WERKEN
AAN DE OOSTERWEEL
VERBINDING
Lantis start volgend jaar met de
werken aan de Ring achter de Ten
Eekhovelei. Je krijgt info en kan
vragen stellen aan iemand van
Lantis.
Gratis
WANNEER: dinsdag 23 november,
16-20u INFO: Joke

2-SPRAAK
Wil je je Nederlands oefenen? Of wil
je een keer per week afspreken met
een anderstalige om Nederlands te
praten? Dat doen we bij 2-spraak.
Inschrijven is tijdelijk niet mogelijk.
Wij zijn wel nog steeds op zoek naar
vrijwilligers die één uurtje samen met
een anderstalige het Nederlands wil
oefenen.
Gratis | Een afspraak is niet meer nodig. Er is plaats
in onze ontmoetingsruimte.
WANNEER: afspreken met je
2-spraakpartner kan tijdens de
openingsuren van Dinamo.

Samen maken we leuke dingen voor
onszelf of voor een actie. We maken
samen een planning op. Kom je
meedoen?

Wil je graag meer weten over je
rechten en plichten als huurder?
Kom dan zeker langs tijdens ons
infomoment.

Gratis .

Gratis

Gratis | Meer info via Kim
Dit is een activiteit van Recht-Op vzw

WAAR: CC Rix, De Gryspeerstraat 86
WANNEER: elke eerste dinsdag van de
maand, 13- 17u en 18-21u
INFO: Kim Tops 0485 03 28 33

in samenwerking met de Huurdersbond

WANNEER: elke dinsdag 13.30-15.30u.
INFO: Hafida

WANNEER: donderdag 18 november,
18-20u INFO: Christ’l, Jesse

BUURTSTENEN
Mooie stenen beschilderen met een
boodschap voor iedereen of iemand
specifiek. Kom je meedoen?
Gratis
WANNEER: tijdens de openingsuren
INFO: Hafida

ZELFREPARATIE
FIETS
Zelf sleutelen aan jouw fiets? Een
vrijwilliger helpt jou erbij.
Gratis
WAAR: Ten Eekhovelei 281
WANNEER: elke maandag en (vanaf
9/11) dinsdag 17-19u INFO: Hafida

WORKSHOP INFOPANELEN MAKEN

PRETLOKET
Pretloket gaat niet meer door in
Dinamo, maar vanaf nu in CCRix.
Daar zoeken ze samen met jou naar
een leuke en goedkope activiteit of
uitstap.

WOONCAFE
INFOMOMENT
HUURWETGEVING

CREATIEVE
DINSDAGEN EN
CRAFTIVISME

Onder begeleiding van Houthart
maken we infopanelen in hout. Die
gaan we gebruiken voor het nieuws
over de buurt en de werken aan de
Oosterweelverbinding. Doe jij mee?
Gratis
In samenwerking met Avansa en Houthart

WANNEER: zaterdag 6 november,
10-16u INFO: Joke

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.
WANNEER: maak een afspraak
INFO: Alicja
koffi
e&
form

ulie
ren

•
•

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.
Dit is een activiteit in samenwerking met CAW
Antwerpen.

Gratis
WANNEER: elke donderdag
9.30-11.30u. Niet op 11/11. INFO: Alicja

OPEN LEERSALON
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 . Alle coronamaatregelen worden gevolgd.
In samenwerking met Ligo Antwerpen

WANNEER: elke donderdag van
13–15.30u, niet tijdens schoolvakanties
INFO: Lien Moens
openleersalon.deurne@ligo-antwerpen.
be

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.
In samenwerking met dot.kom

Gratis | Breng je eigen laptop, tablet of smartphone
mee.
WANNEER: elke dinsdag 10-12u
INFO: Zahid

COMPUTER
VRIJ GEBRUIK

Tijdens onze openingsuren kan
je twee laptops met internet vrij
gebruiken. Reserveren is niet nodig.
Voor muziek: breng je eigen hoofdtelefoon mee.
WANNEER: elke dinsdag 10-16 en
(vanaf 9/11) 18-20u, woensdag 10-13u en
donderdag 10-16u INFO: Kess

IEDEREEN VERDIENT
VAKANTIE
Heb je verhoogde tegemoetkoming?
Dan kan je in Dinamo een goedkope
daguitstap of vakantie reserveren.
Meer info:
Tijdens openingsuren van Dinamo aan
het onthaal.

WONEN MET KANSEN
Jij zal als vrijwilliger van de
Woonclub de jongeren van Wonen
Met Kansen leren kennen tijdens
ontmoetingsmomenten, ondersteunen
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:
jesse.lemmens@samenlevingsopbouw.
be 0473 86 78 39 of Christl.vanvlem@
samenlevingsopbouw.be 0485 32 42 06

ONTHAAL OP ZATERDAG
Vanaf november 2021 zullen we iedere
1e zaterdag van de maand open zijn
van 13–16u. Hiervoor zijn we nog op
zoek naar een onthaalvrijwilliger die
bezoekers kan verwelkomen.
Heb je interesse?
Contacteer ons vrijblijvend:
Kess.blomme@samenlevingsopbouw.
be 0488 67 32 05 of 03 326 22 14

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?

KESS BLOMME | BUURTHUISMEDEWERKER

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

CHRIST’L VAN VLEM | OPBOUWWERKER

christl.vanvlem@samenlevingsopbouw.be | 0485 32 42 06

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

SARAH EL MASSAOUDI | OPBOUWWERKER

sarah.elmassaoudi@samenlevingsopbouw.be | 0483 26 74 30

JESSE LEMMENS | OPBOUWWERKER

jesse.lemmens@samenlevingsopbouw.be | 0473 86 78 39

LIEN MOENS | COLLEGA OPEN LEERSALON / LIGO
lien.moens@ligo-antwerpen.be | 0487 84 56 28

VOORUITBLIK

VOORUITBLIK

WOONCAFE: WONEN & GEZONDHEID

BUURTMAKERS TEN EEKHOVE

Donderdag 16 december, 18-20u

Zaterdag 4 december, 11-13u

Ben je er graag opnieuw bij om rond
wonen te praten? Kom dan zeker langs
tijdens het Wooncafé!

We zoeken mensen die mee de handen
uit de mouwen willen steken in de Ten
Eekhovelei. Kom jij mee nadenken,
doen? We voorzien iets te eten.

Ten Eekhovelei 337, 2100 Deurne

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

VRIJWILLIGERS

