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WERELDVLUCHTELINGENDAG
Op 20 juni is het Wereldvluchtelingendag. Wereldwijd wordt er dan aandacht gegeven aan het thema
‘mensen op de vlucht’, een thema dat brandend actueel is.
Anno 2017 zijn er 65 miljoen mensen op de vlucht voor oorlog, geweld en vervolging. Meer dan de
helft van alle vluchtelingen zijn kinderen.
In Europa spreekt men over een vluchtelingencrisis, terwijl 80% van de vluchtelingen verblijft in
ontwikkelingslanden.
Slechts een minderheid slaagt erin om Europa te bereiken, toch wordt het in de media voorgesteld
alsof ons continent overspoeld wordt door vluchtelingenstromen. Grenzen werden gesloten en
ondertussen is iedereen gewoon geworden aan beelden van mensen die op gammele bootjes de
oversteek via de zee maken. Reddingsacties van hulporganisaties worden door bepaalde politici
beschouwd als het creëren van een aanzuigeffect.
De bereidheid van landen om tot een gezamenlijke oplossing te komen voor de
vluchtelingenproblematiek staat onder druk. Toch zou samenhorigheid onder landen tot een
menswaardige opvang kunnen leiden.
AFSCHEID VAN MIEKE
ONTMOETING MET KHALID BENHADDOU
Op 1 juni namen we afscheid van
Khalid Benhaddou is een bekende naam in
onze collega Mieke. Na 10 jaar werken
de moslimwereld. Hij is imam in Gent en
in Samen Divers gaat ze op zoek naar
ondersteunt als coördinator het Netwerk
een nieuwe uitdaging.
Islamexperten van het departement
We danken haar voor haar inzet in
onderwijs om radicalisering van moslimSDV en wensen haar veel succes in
jongeren in Vlaanderen tegen te gaan.
haar zoektocht naar een nieuwe job.
Oostende Mondiaal gaat in gesprek met
hem op vrijdag 9 juni.
Dit wereldcafé gaat door in KAAP INSCHRIJVINGEN ZOMERSCHOOL
Oostende, Bouwdewijnpromenade 10 en Op 15 juni gaan de inschrijvingen voor de zomerschool
begint om 20.00 u.
Nederlands van start.
Deelname is gratis, maar er moet vooraf De ouders kunnen hun kinderen komen inschrijven elke
ingeschreven worden per mail:
werkdag van 9.00u tot 12.00u en van 13.30u tot 16.30u.
charlotte.logghe@oostende.be
Pas op: alleen kinderen en jongeren van 6 tot 18 jaar die
minder dan een schooljaar in Vlaanderen zijn, komen in
KIDS-CLUB
aanmerking.
Woensdag 15 juni gaat de Kids-Club op Per uitzondering en op vraag van de school wordt
uitstap naar Middelkerke om het Dino park hiervan afgeweken.
te bezoeken. Kinderen van 4 tot 10 jaar zijn De zomerschool loopt van 24 juli tot en met 11 augustus
welkom met papa of mama.
en gaat door in basisschool Westdiep.
De prijs is 1 euro.
In de voormiddag is er Nederlandse les in kleine
Er wordt verzameld aan de tramhalte van groepjes en 3 namiddagen per week is er een aanbod
het zwembad om 13.00 u. De terugkomst is van leuke groepsactiviteiten.
voorzien om 17.30 u.
Info en inschrijven bij Stefanie
TAALBAD FRANS
sdv.stefanies@gmail.com.
Kinderen van het 3de en 4de leerjaar die graag tijdens
de zomervakantie al wat Frans willen leren zijn welkom
THEMAWERKING
in het Taalbad Frans van de zomerschool.
Op woensdag 14 juni komt onze Ook hiervoor kan je inschrijven vanaf 15 juni.
themagroep “Samen Uit” weer samen.
Het Taalbad gaat door van 31 juli tot en met 11
Dit van 9u30 tot 11u30. Deze keer komt augustus.
Sarah van UitPas Oostende uitleg geven In de voormiddag maken kinderen op een speelse
over de werking van de UitPas. Heb je een manier kennis met de Franse taal.
UitPas en weet je niet waarvoor je die kan In de namiddag kunnen ze aansluiten bij de groepsgebruiken? Of wil je meer informatie?
activiteiten.
Schrijf je dan snel in bij Karlien:
VRIJWILLIGER ZOMERSCHOOL
colombie.karlien@sdv.be of 059/50.78.51
We zijn nog op zoek naar mensen die een handje willen
toesteken in de zomerschool: hetzij als lesgever hetzij
EINDFEEST BABBELBOX
als begeleider van de namiddagactiviteiten.
Het einde van het schooljaar nadert. Op
Werk je graag met kinderen? Ben je creatief in het
vrijdag 30 juni vanaf 10.00 u gaat het
uitwerken van activiteiten? Ben je een week vrij in de
eindfeest van de Babbelbox door in
periode van 24 juli tot en met 11 augustus.
Antenne.
Dan is de zomerschool misschien iets voor jou?
Alle deelnemers en vrijwilligers zijn er
welkom voor een hapje, een drankje en een
Alle informatie over de zomerschool Nederlands,
gezellig samenzijn.
Taalbad Frans en vrijwilligerswerk in de zomerschool
Meer info bij Stefanie : 059/507851 of
kan je krijgen bij Marjan en Els - 059507851 of via mail
sdv.stefanies@gmail.com
plovie.els@sdv.be - marjan.sdv@gmail.com

Het
loopteam
van
Samen DiVers zette
tijdens ‘Dwars door
Brugge’
zijn
beste
benen
voor
om
Welzijnszorg
te
steunen.
Iedereen
behaalde de medaille
van de 5 kilometer.
Een mooie prestatie.
FIETSCURSUS
Donderdag 8 juni gaat de laatste lesdag door van de fietscursus. De fietscursus wordt jaarlijks georganiseerd door de Sportdienst van de stad Oostende. Gedurende 8 weken hebben een groep vrouwen 2 keer per week les gevolgd om te leren fietsen. 26 vrouwen hielden dapper vol en kunnen nu
fietsend de straat op.
FIETSFEEST
Op 11 juni gaat in Duin en Zee het “fietsfeest” door
van 13.00u tot 17.00u.
Er gaan allerlei activiteiten door voor jong en oud:
workhops, behendigheidsparcour, demonstraties,
randanimatie, … Je kan er jouw fiets pimpen of een
ritje maken met gekke fietsen.
Het fietsfeest is een initiatief van Horizon Educatief
met de steun van de stad Oostende.

WERELDFEEST AVONDSCHOOL
Naar jaarlijkse traditie worden de Nederlandse
taallessen in CVO de Avondschool afgesloten
met een eindfeest.
Er zijn standjes met hapjes en drankjes, er is
muziek van DJ Petra, ….
Ook Samen DiVers zal er met een stand staan.
Het Wereldfeest gaat door in Leopold III laan 1
vanaf 18.00 u.

KOLONA MAAN
Tijdens de Ramadan organiseert de vereniging Kolona Maan elke vrijdagavond een Iftar. Iftar is de
naam van de maaltijd die het dagelijkse vasten tijdens de ramadanmaand breekt. Elke vrijdagavond,
na zonsondergang, komen mensen samen om te eten.
Wie wil kan er bij zijn. De maaltijd gaat door op de 5de verdieping van het ACW in de Kannunik L.
Colenstraat 7. Welkom om 20u30. Vooraf inschrijven is verplicht bij Habiba : 0468 24 99 09 .
Iedereen brengt iets mee.

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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