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ASIELSTATSTIEKEN 2016
Het aantal asielaanvragen in België in 2016 was de helft minder dan het aantal asielaanvragen in 2015.
In 2016 vroegen 18 710 personen asiel aan, in 2015 waren dit nog 44 760 personen. Deze dalende
trend merk je in de meeste landen van de EU, het sluiten van de route van Turkije naar Griekenland is
een verklaring voor deze dalende trend. De 3 belangrijkste herkomstlanden voor asielaanvragen zijn
Afghanistan, Syrië en Irak.
In 2016 nam het Commissariaat voor de Vluchtelingen en de Staatslozen 22 207 beslissingen in asielaanvragen. Dit is een recordcijfer en het aantal beslissingen ligt 30% hoger dan in 2015. 45,8% van de
asielaanvragers kregen een erkenning als vluchteling, 11,9% kreeg de status van subsidiaire
bescherming.
Vooral de asieldossiers uit Syrië kregen een positieve beslissing.
INFATABLE REFUGEE TE GAST OP
CRYSTAL SHIP
Voor de tweede maal vindt in Oostende
‘The Crystal Ship’ plaats. 20 beroemde
kunstenaars zijn sinds begin april aan het
werk om muurschilderingen aan te
brengen. Dit evenement rond kunst is het
grootste in Europa.
Tijdens The Crystal Ship zal de ‘Infatable
Refugee’ te zien zijn. Dit is een 6 meter
hoge opblaasbare figuur die een zittende
vluchteling voorstelt.
Een Belgisch
Kunstenaarscollectief haalde hiermee het
wereldnieuws in 2015. De pop was al in
verschillende landen te zien en is nu ook
in Oostende.

KOMTERBIE
Op zondag 7 mei is iedereen welkom op
het grote ontmoetingsfeest ‘Komterbie’.
Van 11u30 tot 17u kan je doorlopend
terecht in ‘t Bosjoenk . De inkom is gratis
en er is animatie voor groot en klein.
Vanaf 12u30 tot 14u is er de mogelijkheid
om deel te nemen aan de barbecue aan 12
euro per persoon of een broodje worst aan
3 euro. Dit jaar wordt er ook halal voorzien
Kaarten voor de barbecue kan je aankopen
in Samen DiVers.
Dit ontmoetingsfeest is een samenwerking
van
verschillende
organisaties
in
Oostende.

VORMING ARMOEDE IN MARTIEM
INSTITUUT
Op vrijdag 31 maart waren we te gast in
het Maritiem Instituut. Samen met de
jongeren en onze vrijwilligers speelden we
het budgetspel ‘Over de Brug’. Tijdens het
budgetspel ervaarden de jongeren hoe
moeilijk het is om rond te komen met een
beperkt budget. Daarnaast worden ook
uitspraken rond armoede besproken. We
hadden heel boeiende gesprekken rond
armoede en armoedebeleving.
Interesse in dit spel? Neem contact op met
Mieke. degryse.mieke@sdv.be

OP KAMP MET KAZOU
Van maandag tot en met woensdag gingen 15 kinderen
van onze kinderwerking op kamp met Kazou.
Voor dit eerste kamp gingen we niet heel ver, het kamp
ging door in de Wullok in Blankenberge, maar voor de
kinderen was het een fantastische ervaring. Niemand
had de tijd om zijn mama of papa te missen. Er werd
gespeeld, gevoetbald, met de go-cart gereden, op het
strand geravot, … De keukenploeg had de handen vol
met koken, want iedereen had grote honger.
Bedankt aan de monitoren van Kazou en bedankt aan
de vrijwilligers van de keukenploeg.
Meer info over de kampen van Kazou in Samen DiVers.

JAARVERSLAG 2016
Het verslag van onze activiteiten en de
resultaten van de werking van het voorbije
jaar zijn terug te vinden op onze website:
www.sdv.be.
Wie graag een jaarverslag krijgt
toegestuurd, kan dit per mail aanvragen.
JONGERENWERKING
Op woensdag 26 april brengen de jongeren van OKAN
een bezoek aan het Volkskundemuseum in Brugge.
Snel inschrijven, er zijn 25 plaatsen. De prijs is 1 euro.
Om 13.00 u wordt er verzameld aan de ingang van de
school. Om 18.00 u is de terugkomst voorzien in
Oostende.
Meer info bij Stefanie - 059/507851 of
sdv.stefanies@gmail.com

Op vrijdag 7 april waren de mensen van de
themawerking ‘werk en anderstalig zijn’ op bezoek in
het SMAK in Gent, waar een werk van kunstenaar
Rein voor het museum staat.

NIEUWE THEMAWERKING
Binnenkort start Karlien met een nieuw thema
binnen onze armoedewerking. Het thema is socioculturele participatie en het gebruik van de UITpas.
Mensen met migratieachtergrond nemen graag deel
aan socio-culturele activiteiten indien dit in groep
gebeurt en onder begeleiding is van een
vertrouwenspersoon.
Veel van onze mensen kennen de UITpas
(misschien) wel maar maken er geen gebruik van.
Via vorming en informatie willen we mensen
stimuleren om een individuele UIT-pas aan te
vragen en er gebruik van te maken.
In de
themagroep willen we nagaan waarom deelname
aan het reguliere cultuuraanbod zo moeilijk is voor
hen en wat er kan gebeuren om de drempels naar
cultuur weg te werken.
Meer informatie bij Karlien
059/507851 of
colombie.karlien@sdv.be

ZOMERSCHOOL NEDERLANDS
Na de paasvakantie beginnen we in SDV met
de voorbereidingen van de zomerschool. Dit
jaar gaat de zomerschool door van 14 juli tot
en met 11 augustus.
Kinderen en jongeren van 6 tot 18 jaar die
nieuw zijn in ons land kunnen er terecht om
verder hun Nederlands te oefenen.
Alle scholen in Oostende krijgen volgende
week alle informatie over de zomerschool. De
inschrijvingen zullen starten vanaf 15 juni.
In de zomerschool is er ook een Babbelbox
voor de ouders van de deelnemende kinderen.
TAALBAD FRANS
Ben je geboren in 2007 of 2008? Wil je graag al
wat Frans leren op een speelse manier?
Dan kan je terecht in de zomerschool voor een
Taalbad Frans. Het Taalbad gaat door van 31
juli tot en met 11 augustus.
Meer info bij Els - 059/507851 of
plovie.els@sdv.be.

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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