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IK STEM OOK
Op 14 oktober moeten alle Belgen naar de stembus om een nieuwe gemeenteraad te kiezen.
Voor Belgen is er stemplicht. Maar veel niet-Belgen hebben stemrecht. Tijdens de vorige gemeenteraadsverkiezingen maakten maar 1 op de 6 niet-Belgen gebruik van dit stemrecht. Het Minderhedenforum, De Wakkere Burger en Orbit willen hierin met hun campagne ‘ik stem ook’ verandering in brengen. Ze willen zoveel
mogelijk mensen met migratieachtergrond naar de stembus krijgen op 14 oktober.
Om te kunnen gaan stemmen moet je voor 31 juli geregistreerd zijn bij de bevolkingsdienst van de gemeente.
De stad Oostende helpt hierbij alvast door alle mensen met migratieachtergrond die in aanmerking komen een
brief toe te sturen.
NIEUWS UIT DE BABBELBOX
In onze Babbelbox krijgen de deelnemers niet
alleen de kans om met vrijwilligers hun
Nederlands te oefenen. Regelmatig nemen
mensen van de Babbelbox deel aan activiteiten
van andere organisaties.
Op 19 februari kwam het project ‘nieuwe buren’
van Open School naar Antenne en was er een
uitwisseling met de deelnemers van de
Babbelbox.
En op vrijdag 9 maart namen 8 mensen deel aan
de mondiale dag in Petrus en Paulus - St Jozef.
Ze gingen in de voormiddag speeddaten met
leerlingen van het 5de en 6de jaar.

IINTERNATIONALE DAG TEGEN DISCRIMINATIE EN RACISME
21 maart is door de Verenigde naties uitgeroepen tot ‘de
internationale dag tegen discriminatie en racisme’. In het
kader van deze dag organiseert UNIA een nationale campagne
waarbij buttons met de boodschap ‘Ik behandel iedereen
gelijkwaardig’ en kaartjes met bijkomende informatie ter
beschikking worden gesteld
Ook in Oostende zullen de buttons beschikbaar zijn.
24 maart is er een betoging tegen discriminatie en racisme aan
het Noordstation in Brussel.

NIEUWE THEMAWERKING
Uit een bevraging van onze bezoekers blijkt dat huisvesting voor
velen een voortdurend probleem is. Vandaar dat we binnen
onze armoedewerking nogmaals rond dit thema zullen werken.
In 2011 hebben we hierrond reeds een beleidsdossier
INFOMOMENT KAMP KAZOU
opgemaakt. Vanuit het lokaal beleid werden inspanningen
Van 2 tot 5 april gaan we met 15 kinderen op gedaan, maar er blijft nog werk aan de winkel.
kamp naar Blankenberge. Er zijn ondertussen al Onze themawerking komt samen op vrijdag 9, 16 en 23 maart in
12 kinderen ingeschreven.
de voormiddag.
Tijdens deze bijeenkomsten zullen de
Op zaterdag 17 maart gaat er vanaf 14.00u een ervaringen van mensen op het vlak van huisvesting besproken
info-moment door in CM—Ieperstraat 9 te worden.
Oostende. Dit infomoment is bedoeld voor de Er staan binnen dit thema ook een aantal vormingen gepland.
ouders. Iedereen die wil, kan eens komen Wie interesse heeft om aan te sluiten, kan hiervoor terecht bij
luisteren en de werking van Kazou beter leren Karlien - colombie.karlien@sdv.be of 059/507851.
kennen.
Info bij Els - plovie.els@sdv.be of 059/507851.
WAT TE DOEN BIJ VERHUIS?
In ons onthaal merken we dat er veel zaken fout lopen bij
nieuwkomers naar aanleiding van een verhuis. De
overname van nutsvoorzieningen gebeurt niet, de opzeg–
termijn wordt niet gerespecteerd, ….
Op dinsdag 3 april organiseren we van 17.00 u tot 19.00 u
een vorming ’wat te doen bij verhuis’. Deze vorming is in
samenwerking met de Huurdersbond.
De vorming is gratis maar inschrijven is verplicht. Dit kan
bij Karlien in Samen DiVers.

ONTMOETINGSDAG
Noteer het alvast in jouw agenda. Op woensdag 11 april gaat een ontmoetingsdag door in
Samen DiVers. Meer informatie volgt nog.

WEEK VAN DE VRIJWILLIGER
Van 3 tot 11 maart gaat in Vlaanderen de week
van de vrijwilliger door. Vrijwilligers zijn van
onschatbare waarde in onze samenleving. Ook
in Samen DiVers kunnen we enkele van onze
projecten maar realiseren dank zij de inzet van
talrijke vrijwilligers.
Daarom hebben we hen op dinsdag 7 maart
verwend met een etentje. Het werd een leuke
en gezellige avond waarbij iedereen elkaar beter
kon leren kennen.

JONGERENWERKING
Onze jongeren gingen op zaterdag 10 maart naar de
voorstelling ‘Multiverse’ In CC De Grote Post. Een disc jockey
bracht een energieke show met plaatjes, muziek, vreemde
attributen en beweging. Dit kon het jonge publiek wel smaken.

Op 28 februari gingen de jongeren op bezoek in MuZeeUm. Ze kregen een rondleiding en daarna konden ze in
het atelier aan de slag gaan met verftechnieken. Er werden mooie kunstwerken geschilderd.

VREDESWANDELING
De Ahmadiyya Moslim Gemeenschap nam enkele maanden terug het initiatief voor een vredeswandeling in Oostende.
VormingPlus zette zich eveneens achter dit initiatief en ondertussen wordt de vredeswandeling ondersteund door 17
verschillende organisaties.
‘Wandel mee voor vrede’ gaat door op zondag 25 maart. Vanaf 14.30 u verzamelt iedereen aan de kerk op het St.
Petrus en Paulusplein. Om 15 u vertrekt de optocht en die duurt tot 16.00 u. Daarna worden op het Wapenplein
vredesboodschappen voorgelezen en is er een samenzang aan de kiosk. Om 17.00 u worden alle deelnemers
uitgenodigd voor een hapje en een drankje in het Achturenhuis op het Achturenplein. Dit wordt aangeboden door de
Ahmadiyya Moslim Gemeenschap.
Meer info bij VormingPlus Oostende—Westhoek vzw - 059 503952 of oostende@vormingplus.be
BUURTMARKT IN WESTERKWARTIER
Volgende week, op 20 maart gaat de Buurtmarkt in het
Westerkwartier terug van start. Elke derde dinsdag van
14.30 u tot 18.30 u kan je er terecht om groenten, fruit,
vlees en kledij te kopen. Het is ook een plaats waar je
jouw buren of kennissen kan ontmoeten.
Nieuw dit jaar is dat er op elke editie een organisatie
uit de wijk in de kijker staat.
De markt gaat wekelijks door in de Zwaluwenstraat 2
tegenover het Woonzorgcentrum St. Elisabeth.

PROJECTSUBSIDIE DIENST SAMENLEVEN
Ieder jaar kunnen organisaties en verenigingen bij de
dienst Samenleven een projectsubsidie aanvragen.
De subsidie is bedoeld voor projecten die het samenleven in diversiteit bevorderen of die de integratie
van mensen met migratieachtergrond versterken.
De deadline dit jaar is 1 april.
Meer info kan je vinden op de website van de stad:
Www.oostende.be/projectsubsidie.

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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