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STARTDAG NETWERK TEGEN ARMOEDE
Op 16 januari ging de startdag van het
Netwerk tegen Armoede door.
In de
namiddag werd iedereen verwelkomd in de
Koninklijke Bibliotheek in Brussel, een
indrukwekkende locatie. Karlien was er
met 2 van onze mensen. Ze volgden de
workshop “nieuwe groepen, nieuwe
kansen” over diversiteit binnen een
vereniging. Er waren een 80-tal mensen
aanwezig.
JONGERENWERKING
De workshop Capoeira kende tijdens onze
zomerschool een groot succes.
Deze Brazilliaanse vechtdans werd met
veel enthousiasme onthaald.
We hebben Abada Capoeira uitgenodigd
om de jongeren van de OKAN klas te laten
kennis maken met deze sportbeoefening.
Deze activiteit gaat door op woensdag 24
februari in de sportzaal van Petrus en
Paulus-campus West.
ESF PROJECT
Gedurende 2 jaar werkt Samen DiVers mee
in een ESF project van het Economisch
Huis. Samen met vzw Vokans geven we
vorming aan kwetsbare groepen.
Collega Tine ging op 8 januari aan de slag
met de eerste groep. Gedurende 2 halve
dagen per week leert ze haar cursisten de
nodige PC vaardigheden.
En op
donderd agna midd ag
oef enen
de
deelnemers verder hun Nederlands in een
job Babbelbox.
De bedoeling is hen een stukje dichter te
brengen naar de arbeidsmarkt.
Deze morgen hebben de cursisten met
hulp een e-mailadres aangemaakt en
leerden ze om een mail te versturen.

SPAGHETTIAVOND 17 OKTOBER
Op vrijdag 2 februari gaat de jaarlijkse spaghettiavond
door van en ten voordele van de werkgroep 17 oktober.
Iedereen kan van 18u tot 21u spaghetti gaan eten in de
Boarebreker - Kaïrostraat 82.
Er is keuze tussen spaghetti bolognese en vegetarische
spaghetti aan € 8 en een kinderspaghetti aan €4.
Kaarten kan je kopen in SDV bij Karlien vóór 29 januari.
WIJ ZIJN GEEN ROBOTS
De 7 West-Vlaamse armoedeverenigingen en de
Welzijnsschakels hebben het voorbije jaar de handen
in elkaar geslagen. Armoede wordt altijd uitgedrukt in
cijfers en statistieken. Mensen in armoede zelf blijven
in de kou staan. Sociaal werkers zitten vaak met de
handen in het haar.
Waar is de menswaardigheid? Mensen in armoede en
sociaal werkers vragen meer solidariteit. Want armen
zijn geen robots, maar mensen.
Op 22 februari gaat er in Brussel een
waardigheidsmars door onder het motto ‘we zijn geen
robots’. Dit als gemeenschappelijke noodkreet van
mensen in armoede, armoedeverenigingen en sociaal
hulpverleners.
Wie wil aansluiten met Samen DiVers om naar Brussel
te gaan kan zijn naam opgeven bij Karlien - 059
507851 - colombie.karlien@sdv.be.
WAARDIGHEIDSMANIFEST
De 5 eisen van de mensen in armoede en hun
verenigingen werden in een manifest opgenomen. Dit
manifest kan je terug vinden op : www.geenrobots.be.
Graag digitaal ondertekenen.

KERSTFEEST 2017
Op woensdag 20 december
ging ons kerstfeest door. Er
waren ongeveer 90 mensen
aanwezig, veel gezinnen maar
ook wel alleenstaanden.
Het werd een gezellig
samenzijn
voor
de
volwassenen terwijl de
kinderen zich amuseerden
met
Animado.
Jammer
genoeg kwam onze muzikant
wat laat aan, maar dit kon de
sfeer niet bederven.
Ons
kerstfeest
wordt
gerealiseerd met de financiële
steun van het SHO.
DE SOCIAL PROFIT SECTOR ZOEKT MULTICULTUREEL TALENT
Op 25 januari gaat er in de Conferentiezaal van het stadhuis een social-profitsalon door. Van 10.00 u
tot 12.00 u kunnen werkzoekenden informatie krijgen over jobs en opleidingen in de social profit.
Er zullen werkgevers aanwezig zijn bij wie je jouw CV kan afgeven, of een afspraak maken voor een
sollicitatie.
Ieder talent telt en perfect Nederlands is niet nodig.
IST - IEDERS STEM TELT
Op 14 oktober 2018 gaan we met zijn allen
stemmen voor een nieuwe gemeenteraad.
Er
worden dan raadsleden gekozen die de volgende 6
jaar de gemeente zullen besturen.
In aanloop van deze verkiezingen is IST of Ieders
Stem Telt al actief. IST is gegroeid vanuit Samenlevingsopbouw en samen met partners willen ze
vooral een stem geven aan mensen in een
kwetsbare positie.
In dialoogmomenten wordt nagegaan met de
mensen hoe een sociaal beleid er uit kan zien. De
informatie komt in een nota over sociale thema’s.
In overleg met locale politici wordt werk gemaakt
om tot concrete engagementen te komen bij alle
politieke partijen.
Een lokaal bestuur met aandacht voor sociale
thema’s kan het verschil maken. Zij hebben de
macht en de middelen om het leven van mensen in
armoede te verbeteren.

IST IN DE BABBELOX
Tineke van Samenlevingsopbouw en haar stagiair kwamen langs in onze Babbelbox voor een
bevraging van de deelnemers. De thema’s die de
mensen van de BBX bezig houden zijn onderwijs,
wonen en werk. Zowel de school van hun kinderen als de cursussen NT2 kwamen aan bod.
Ook de vele problemen op het vlak van huisvesting werden aangegeven: discriminatie, hoge
huurprijzen en slechte woningen.
Op het vlak van werk ondervinden mensen vooral problemen omdat ze onvoldoende Nederlands
spreken, de eisen van werkgevers op dat punt
zijn heel hoog. Als oplossing hiervoor werd door
de mensen voorgesteld een coach in te zetten
die een tijdje meeloopt met nieuwe werknemers.

DEZE MAANDELIJKSE NIEUWBRIEF ONTVANGT U OMDAT UW E-MAILADRES DEEL UITMAAKT VAN ONZE ADRESSENLIJST. ALS U
ECHTER DEZE NIEUWSBRIEF IN DE TOEKOMST NIET MEER WENST TE ONTVANGEN, KAN U PROBLEEMLOOS HIER UITSCHRIJVEN.
Bezoek ons ook op het web: http://www.sdv.be
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