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EXPO VAMOS VACATUROS en KUNSTPROJECT DiVers Werk(t)
Van dinsdag 21 februari tot en met vrijdag 10 maart organiseren wij, in samenwerking met het
Economisch Huis, de expo Vamos Vacaturos. EXPO Vamos Vacaturos gaat over diversiteit op de
werkvloer. Mensen van buitenlandse afkomst getuigen over hun ervaringen met werken in
Vlaanderen. Ze interviewden arbeidsmigranten van vroeger en nu, buitenlandse stielmannen en
experts, seizoensarbeiders en grensarbeiders. Ze laten ook West-Vlaamse bedrijven aan het
woord over diversiteit op de werkvloer.
De expo komt naar voren met sterke quotes en pakkende getuigenissen, in tal van filmpjes en
met foto's van Els Van Bosbeke.
Naast deze expo kunt u ook het
kunstwerk van de themagroep ‘werk en
anderstaligheid’ van Samen DiVers
bekijken. Het kunstwerk visualiseert de
knelpunten die anderstalige
werkzoekenden ervaren in hun zoektocht
naar werk.

De tentoonstelling gaat door in cc Grote Post, Hendrik
Serruyslaan 18 A - 8400 Oostende, Atelier 3+
De tentoonstelling is gratis te bezoeken van maandag
tot vrijdag van 14u tot 19u en op zaterdag van 10u tot
18u.
Groepsbezoeken zijn mogelijk op afspraak, ook buiten
de openingsuren. Een medewerker van Samen DiVers
geeft dan een woordje uitleg bij de expo en bij het
ENERGIE KOST GEZINNEN VEEL GELD
kunstwerk.
Elk jaar publiceert de universiteit van Contacteer ons op 059/507581 of op
Antwerpen een jaarboek over armoede. samendivers@sdv.be
In het laatste jaarboek gaat veel aandacht
naar de prijzen van energie. Sinds 2007 MARO IN OVERLEG ROND HUISVESTING
zijn de prijzen verdubbeld. Bij 11 procent Op donderdag 19 januari had een afvaardiging van
van de gezinnen gaat een te groot deel de MARO een overleg rond hun advies huisvesting op
van het inkomen naar energie.
het stadhuis van Oostende. De burgemeester gaf
Het sociaal tarief voor energie wordt informatie over wat de voorbije jaren in Oostende
automatisch toegekend maar de gebeurd is op het vlak van huisvesting. Ook schepen
toekenning kan een tijd duren. Nochtans Bourgoignie, Vens en Germonpré waren aanwezig,
betekent dit tarief voor veel mensen met samen met de dienst huisvesting.
een laag inkomen een kleine financiële Het werd een constructief overleg waarin de MARO
hulp.
aandrong om actie te ondernemen tegen de
discriminatie op de woonmarkt.
BABBELBOX ZOEKT NIEUWE VRIJWILLIGERS
De voorbije maanden groeide de wachtlijst voor onze Babbelbox enorm aan. Veel mensen kwamen
zich inschrijven omdat ze hun Nederlands willen oefenen. Om ons aanbod te kunnen uitbreiden
hebben we extra vrijwilligers nodig.
Heb je een halve dag per week tijd? Wil je graag mensen met migratieachtergrond vooruit helpen
op het vlak van taal? Dan is de Babbelbox zeker iets voor jou. Je gaat aan de slag met een klein
groepje en met jouw deelnemers ga je praten over een thema. Dit thema is elke week anders. Zelf
hoef je niets voor te bereiden, dit doet een projectmedewerker van Samen DiVers.
De eerste weken kan je samen in een groep met een meer ervaren vrijwilliger. Wanneer je er klaar
voor bent, krijg je jouw eigen groepje.
Interesse? Neem contact op met Stefanie - 059/507851 of sdv.stefanies@gmail.com

Enkele weken terug ging onze naaicursus ‘kinderkledij maken’
van start onder leiding van Mia.
Na 3 lessen zijn de eerste resultaten van de naaicursus er al.
Enkele mama’s maakten een rokje of een broekje voor hun kinderen. Iedereen leerde een patroon tekenen, met de machine
werken en een zoom inleggen.
Er wordt hard gewerkt, de dames nemen zelfs de tijd niet voor
een kleine pauze.
Volgende week gaan we samen naar de stoffenwinkel om materiaal te kopen voor de volgende kledingstukken.

GESLAAGDE SPAGHETTI-AVOND 17 OKTOBER
Op vrijdag 3 februari ging de jaarlijkse spaghettiavond van 17 oktober door. Met deze spaghettiavond wordt geld ingezameld om op 17 oktober
‘Werelddag van verzet tegen armoede’ een
sensibiliseringsactie op te zetten.
De avond was een succes met een kaartenverkoop
van 280 kaarten en 250 aanwezigen.
De studenten van het Vesaliusinstituut boden
logistieke ondersteuning.

MULTICULTURELE VIERING
Op zaterdag 11 februari gaat er een Multiculturele viering door in de Kapel Hazegras–
Rachel Lancweertsplein in de Graaf de Smet
de Naeyerlaan. De viering start om 18u15’.
Op 26 februari om 16u30’ is er de viering van
de Filippijnse gemeenschap eveneens in de
Kapel Hazegras.

LADIES @ THE POOL
Noteer het vast in jullie agenda: op zaterdag 11 maart gaat opnieuw Ladies@thepool door. Alle +
16 jarige vrouwen kunnen gratis in het zwembad terecht voor een avondje zwemmen. Vanaf
19u30 ‘ is er onthaal. Van 19u45’ tot 22u00 is er ook aquaspinning, aquagym, sauna, …. Vanaf
20u00 is er manicure, make-up, …. Alles gaat door in het stedelijke zwembad van Oostende.
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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