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DE GROTE PARADE 2017
Op zondag 7 mei om 14.00 u organiseert Hart boven Hard opnieuw ‘de
Grote Parade’. Het thema is ‘Iedereen mee aan tafel’.
Er wordt een lange tafel gebouwd in het centrum van Brussel, een tafel
waar er plaats is voor iedereen.
Hart boven Hard en Tout Autre Chose zijn burgerbewegingen die het
anders willen in onze samenleving. Ze willen een leefbare samenleving
met een leefbare job voor iedereen, geen uitsluiting en discriminatie,
geen besparingen op onderwijs, zorg, cultuur, … en het tegengaan
van de groeiende armoede en ongelijkheid.

ANTENNE
Tijdens de maand mei plant Antenne 4
acties in de wijk Westerkwartier.
Op 5 mei van 15u tot 18u vind je de
medewerkers op het Conscienceplein. Op
12 mei van 10u tot 13u zijn ze te vinden
op het Gerechtsplein. Op 19 mei van 13u
tot 17u is er een actie in de Plakkerstraat
en tot slot is er op 24 mei de afsluitende
actie op het Catharina-plein.
Wat staat op het programma?
Je kan een smoothie maken met een
smoothiebike, je kan een dansje plaatsen
en je kan mensen ontmoeten voor een
leuke babbel.
Meer
info
bij
Yannick:
yannick.dumarey@sho.be
DWARS DOOR BRUGGE
Op zondag 15 mei loopt het team van
Samen DiVers voor de tweede maal op rij
de 5 km van Dwars door Brugge. Hiermee
willen ze geld inzamelen voor
Welzijnszorg. Dit jaar krijgen de collega’s
de steun van een aantal sympathisanten
die gaan meelopen. Wie wil, kan ons
loopteam sponseren ten voordele van
Welzijnszorg. Doe snel een gift op het
rekeningnummer BE21 0000 0000 0303
van Samen Tegen Armoede en gebruik
onze persoonlijke en gestructureerde
sponsorcode +++300/3200/00779+++
Op de website van Samen Tegen
Armoede kan je volgen hoeveel we
hebben ingezameld voor het goede doel.
Wij en 1 700 000 mensen in armoede
bedanken je alvast voor je steun!
PS: Giften vanaf €40 euro zijn fiscaal
aftrekbaar. Voor je gift in 2017 ontvang je
in april 2018 een fiscaal attest.

NIEUWE VOORZITTER IN SAMEN DIVERS
Op 20 april namen we tijdens de algemene
vergadering afscheid van Achille Venmans
die meer dan 16 jaar de voorzitter was van
de vzw. Dankjewel Achille voor je
jarenlange inzet.
Zijn taak werd overgenomen door Bob
Rakké. Veel mensen kennen Bob, hij is ook
vrijwilliger in de Babbelbox. Veel succes
met je nieuwe taak Bob. .
KIDS-CLUB
Op woensdag 17 mei gaan de mama’s en de kindjes van
de Kids-Club naar de speeltuin in het Koninginnehof
van Oostende. De kinderen kunnen er minigolf spelen,
met go-carts rijden of in de speeltuin spelen.
Afspraak om 13.30 u aan de parking van de bussen aan
hotel Melinda. De prijs is 1 euro.
Meer info en inschrijven bij Stefanie : 059/507851 of
sdv.stefanies@sdv.be
EVEN VOORSTELLEN
Elke donderdagnamiddag kan je Armine ontmoeten in
ons onthaal. Armine is onze nieuwe stagiair. Ze volgt
de opleiding maatschappelijk werk in Kortrijk en doet
tot het einde van dit schooljaar stage bij ons.
START VAN EEN NIEUWE THEMAWERKING ROND
CULTUUR
Op 17 mei starten we onze nieuwe themawerking
“Samen Uit”. We leren samen de UitPas van Oostende
gebruiken, krijgen vorming en gaan natuurlijk ook
samen op stap. 1 keer per maand komen we samen
op woensdagvoormiddag. Woensdag 17 mei starten
we met een rondleiding in CC De Grote Post. Wil je
graag meewerken? Meer info en inschrijven bij
Karlien: 059/507851 of colombie.karlien@sdv.be

UITSTAP NAAR BRUGGE
Op woensdag 26 april ging de
Jongerenwerking
op
uitstap
naar
Brugge. Er werd een bezoek gebracht
aan het Volkskundemuseum. Daarna
konden
de
jongeren
nog
even
rondwandelen
in
het
historische
centrum. Het enthousiasme was groot,
de jongeren vinden het altijd fantastisch
om een bezoek te brengen aan een
andere stad.

ONTMOETINGSDAG IN SDV
Op woensdag 24 mei organiseren we een
ontmoetingsdag van 11u30 tot 14 u.
Iedereen is welkom voor een babbel met een
hapje en een drankje.
Meer info bij Karlien:
colombie.karlien@sdv.be

059/507851
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WEEK VAN DE OPVOEDING
Van 16 tot 23 mei is er de week van de opvoeding.
'Opvoeden is samen lachen, huilen, praten, eten'
alledaagse dingen dus. Kinderen en ouders delen
blije momenten, maar ook bange, bedroefde en
boze momenten zijn toegelaten.
In deze week gaan verschillende activiteiten rond
opvoeding door. Info vind je op de website
www.oostende.be

FIETSCURSUS
Elk jaar organiseert de Sportdienst
van de stad Oostende een fietscursus. De fietscursus 2017 ging van
start op dinsdag 19 april. Een 30 tal
vrouwen gaan 2 keer per week leren
fietsen in De Schorre met de hulp van
een groep vrijwilligers.
Deze foto werd genomen tijdens de
eerste les.

OPEN ONTHAAL
Elke werkdag van 13u30 tot 16u30 kan iedereen terecht met vragen in het Open Onthaal. Dit is voor
veel mensen een grote meerwaarde.
Getuigenis van Chenpo Tenzin, gezinshoofd, arbeider, uit Tibet.
“Bij SDV kan ik altijd terecht in het onthaal. Ik kreeg de laatste tijd hoge energiefacturen van een
maatschappij waar ik zelfs geen klant was. Ik had dit zelf al proberen op te lossen, maar kreeg nog
steeds facturen. Ik ben dan op een dinsdagmiddag het onthaal van SDV binnengestapt. Zij hebben mij
daar onmiddellijk geholpen. De energiemaatschappij heeft dit ondertussen recht gezet, ik moet de
facturen niet betalen. Ik voel mij altijd welkom in SDV. Ze luisteren naar mij en helpen zo goed als
mogelijk. Ook mijn zoontje komt graag mee, want hij kan daar ondertussen leuk spelen.”
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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