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Laureaat van de Prijs Armoede Uitsluiten van Welzijnszorg én een nominatie voor de Federale Prijs
Armoedebestrijding. Die eer viel Samen DiVers (SDV) te beurt in een en dezelfde week. Een mooie
bekroning van onze vereniging waar armen het woord nemen, die zich al jaren inzet voor
nieuwkomers, vluchtelingen en mensen zonder wettig verblijf. Kwetsbare groepen die het helaas
moeilijk hebben om uit de vicieuze cirkel van armoede en uitsluiting te raken.

De Prijs Armoede uitsluiten deelt Samen
DiVers met vzw Jakoeboe.
Welzijnszorg is de grootste
armoedebestrijdingsorganisatie in
Vlaanderen en Brussel. Dit jaar was het
thema van de prijs ‘Een toekomst voor
mensen op de vlucht’. Welzijnszorg kaart
aan dat de problemen van vluchtelingen
niet opgelost zijn na de eerste opvang.
Terug een leven opbouwen vraagt tijd. De
inzet van tientallen organisaties en
vrijwilligers is hierbij belangrijk.

Europees commissaris Marianne Thyssen
overhandigde de prijs aan de winnaars op zaterdag
25 juni in de Koninklijke bibliotheek. Beide
organisaties kregen een geldprijs en een bronzen
sculptuur ‘Uit armoede opstaan’ van Agnes Pas.

Op 29 juni was Samen DiVers ook nog eens één van de 3 Vlaamse genomineerden voor de Federale
Prijs Armoedebestrijding. Deze jaarlijkse prijs is bedoeld als erkenning voor mensen, verenigingen,
bedrijven of openbare besturen die dagelijks op een originele en effectieve manier bijdragen aan de
strijd tegen armoede. Samen DiVers werd door de jury genomineerd omdat de dienst als erkende
vereniging waar armen het woord nemen zich specifiek inzet voor gekleurde armoede. Zoals onze
naam “Samen DiVers” aangeeft, moet er samen gewerkt worden aan een samenleving in diversiteit.
In aanwezigheid van koningin Mathilde werd de prijs overhandigd.

Vzw Samen DiVers werd in 2009 erkend als vereniging waar armen het woord nemen en trad toe tot het Netwerk tegen Armoede, dat 59 van die verenigingen groepeert. De dienst had al lang aandacht voor armoede bij mensen met een migratieachtergrond, maar kon na de erkenning de armoedewerking sterker uitbouwen en
verdiepen.
Via een laagdrempelige projectwerking willen ze mensen een warm onthaal geven.
Asielzoekers, erkende vluchtelingen, mensen zonder wettig verblijf, … iedereen is
er welkom.
SDV gelooft dat de manier waarop nieuwkomers worden ontvangen in de samenleving de basis legt voor de latere bijdrage van deze mensen aan onze maatschappij.
Iemand die zich welkom voelt, zal zich actiever inzetten om deel uit te maken van
zijn nieuwe samenleving.
VAKANTIEWERKING
Ons onthaal is elke werkdag open van 13.30u tot 16.30u. Op 11 juli, 21 juli en 15 augustus zijn we
gesloten.
Op 8 juli gaat onze Jongerenwerking naar pretpark Walilbi. De Jongerenwerking is voor jongeren van
de OKAN klas. Via de maandelijkse activiteiten oefenen de deelnemers hun Nederlands in de vrije tijd.
Op zaterdag 9 juli gaat de Ontmoetingsdag door. Dit initiatief is een samenwerking van verschillende
organisaties waaronder ook Samen DiVers. Iedereen is welkom op het Filip van Maestrichtplein van
13.00u tot 18.00u voor workshops, Geefplein, kinderanimatie, ….
Op vrijdag 15 juli start in onze computerklas een cursus ‘kennismaken met PC. Er zijn 4 lesmomenten:
15/07 - 18/07 - 20/07 - 22/07 telkens van 9.00 u tot 11.30 u. Inschrijven bij Karlien.
De Familiedag gaat door op zaterdag 16 juli. Dit jaar gaan we met onze families naar het dierenpark
Planckendael.
Op maandag 25 juli start de zomerschool Nederlands voor kinderen en jongeren. De zomerschool duurt
3 weken en eindigt op 12 augustus. Tijdens de zomerschool wordt ook een Taalbad Frans
georganiseerd en een Babbelbox voor de ouders.
Tijdens TAZ gaan we naar 3 voorstellingen. Op 28 juli hebben we 10 tickets voor TRAECK.
1 augustus en 4 augustus gaan we naar een muziektheater. Meer info bij Karlien.

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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