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IK WAS 14 JAAR EN GING NAAR OKAN …
Het voorbije anderhalf jaar werkten we intensief samen met OKAN Petrus en Paulus West in een
filmproject waarvoor we een subsidie kregen van de stad Oostende. Dit filmpje is bedoeld voor jonge
nieuwkomers in OKAN om hen te ondersteunen en hen enkele postieve rolmodellen te geven.
Ex-OKAN leerlingen die ondertussen hun plaats gevonden hebben in de samenleving, getuigen in de
film hoe het was om hier als nieuwkomers hun weg te vinden. Het zijn verhalen van vallen en opstaan.
Het zijn getuigenissen waarin de aanwezigheid van één persoon die geloofde in deze jongeren vaak
het verschil maakte.
Op 7 november werd het filmpje voorgesteld in het auditorium van Petrus en Paulus West.
Binnenkort komt het op onze website. Wie dit graag in zijn of haar team wil bekijken en bespreken,
kan contact opnemen met ons of met Matthias Lauwers van OKAN.

MINDER BETALEN VOOR ENERGIE?
Switch gratis mee
Energieprijzen veranderen voortdurend.
Door te veranderen van leverancier kan je
geld besparen. Veranderen van leverancier
kan gratis en is eenvoudig.
Wil je graag informatie en advies over een
lagere energiefactuur?
Kom op 23 november tussen 13.30 u en
16.30 naar Samen Divers en switch gratis
mee.
Je krijgt advies en hulp om te veranderen
van leverancier.
Breng wel je laatste afrekeningsfactuur
mee.
Meer info bij Karlien - 059/507851 of
colombie.karlien@sdv.be
KOOKACTIVITEIT JONGEREN
Op woensdag 15 november gaan de OKAN
jongeren hun talenten aan het kookfornuis
laten zien. Onder leiding van Piet zullen ze
samen verschillende gerechtjes klaar
maken. De activiteit gaat door in de keuken
van P&P OKAN. Inschrijven is al niet meer
mogelijk, alle plaatsen zijn volzet.
Komen proeven kan wel nog.

ONTMOETINGSDAG
Twee keer per jaar organiseren we in Samen DiVers
een ontmoetingsdag zodat nieuwe mensen onze
werking leren kennen. Op woensdag 8 november
ging een ontmoetingsnamiddag door. Het was het
een gezellige drukte in ons huis.
Een 15-tal
volwassenen kwamen langs, waaronder toch ook wat
nieuwe mensen.
Terwijl de kinderen samen
speelden, konden de bezoekers iets drinken en wat
babbelen.
Met dank aan Hanae om de kindjes te schminken en
Bryan om ons logistiek te ondersteunen.

BABBELBOX NIEUWS
Binnenkort starten aan de westkust ook praatgroepen Nederlands met als naam ‘ABC– KAFFEE’ . De
praatkaffee’s gaan door in 4 verschillende gemeenten.
De vrijwilligers van dit project volgden de voorbije
weken onze Babbelbox om inspiratie op te doen.
Vrijdag 10 november voorzien we nog een korte vorming en is er een uitwisseling met onze vrijwilligers.
We wensen dit nieuwe project veel succes.

SINTERKLAASFEEST
Binnenkort komt Sinterklaas terug aan in België. En naar jaarlijkse traditie willen we de sint ook
ontvangen in onze Kids-Club.
Gelukkig hebben we al een datum kunnen vastleggen met de sint en zijn pieten. Ze komen langs bij
op zondag 3 december in de grote zaal van OC De Schelpe. Alle kindjes van 0 tot 10 jaar zijn welkom
met hun papa en mama voor een leuke spetterende namiddag.
“Vrouwensolidariteit” werkt samen met Samen DiVers om dit Sinterklaasfeest te realiseren.
Meer info volgt nog.
Op woensdag 18 oktober
werd de Oostendse bowling overrompeld door
onze Jongerenwerking.
De inschrijvingen liepen
wat uit de hand en uiteindelijk gingen we met
35 enthousiastelingen
op stap. Voor velen was
het de eerste keer op
een bowlingbaan.
Gelukkig was het niet
druk en konden we zes
banen krijgen.
EEN NAMIDDAG IN ONS ONTHAAL
Stipt om 13.25 u gaat de bel. Weliswaar iets te vroeg, maar tijd is relatief. Stefanie doet open en
Mahmood komt snel binnen met de was, want hij moet nog naar de cursus. Ondertussen zijn
nog 2 mensen binnen gekomen, die zijn minder gehaast en ze gaan in de zetel zitten. We openen
ons registratiesysteem en gaan van start. Ahmed heeft zijn maaltijdkaart ontvangen maar slaagt
er niet in om die te activeren. Een telefoontje naar Edenred en het intoetsen van de nodige
codes … het probleem is snel opgelost.
Ali kreeg een brief van de dienst wonen van de provincie. In het aanvraagdossier voor zijn
huursubsidie ontbreekt zijn huurcontract. Hij had dit al begrepen, maar weet niet goed hoe hij dit
nu moet versturen. We scannen zijn contract in en mailen het door.
Tso Yung werkt sinds enkele maanden als afwasser in een hotel. Hij heeft zijn loonbrieven mee
want er klopt iets niet. Het bedrag van zijn loonbrief komt nooit op zijn rekening. Tso Yung is bij
een vakbond, we bellen alvast om voor hem een afspraak te maken en verwijzen door.
Hisham komt in paniek binnen. Ze werkt via interim bij Jacali en ze kreeg van het uitzendbureau
een sms-je dat ze niet begrijpt. Er moet een gezondheidsattest bezorgd worden bij haar
werkgever. We helpen haar om een huisdokter in haar buurt te zoeken en maken alvast een
eerste afspraak.
…
Dagelijks komen een 5 à 7-tal mensen langs om hulp te vragen bij allerlei kleine en grote
problemen.
WELZIJNSCAROUSSEL
Op dinsdag 14 november gaat van 13.30 u
tot 16.00 u de jaarlijkse welzijnscaroussel
door. Het thema dit jaar is integratie van
nieuwkomers.
14 organisaties nemen deel en stellen hun
aanbod voor. Ook Samen DiVers zet de
deuren open voor bezoekers.

VREEMDE TAFELS IN OOSTENDE
Zoals elk jaar organiseert de dienst Samenleven van de
stad Oostende ‘Vreemde tafels’. Dit gaat door op
zaterdag 10 november. Het concept is heel eenvoudig:
iemand kookt, iemand stelt zijn huis en keuken ter
beschikking en een groepje mensen kan gaan eten.
Er zijn nog enkele plaatsen over voor ‘Vreemde Tafels’.
Voor de prijs van 10 euro kan je een lekkere wereldse
maaltijd eten op een verrassingslocatie. De opbrengst
gaat naar 11-11-11.
Inschrijven kan via: integratie@oostende.be of
telefonisch 059 258665.

NOTEER ALVAST IN JOUW AGENDA
Op vrijdag 1 december gaat de jaarlijkse Open MARO door. Dit gaat door in CC de Grote Post vanaf
18.30 u. Er is eerst een speeddating. Daarna volgt een politiek debat met de verschillende politieke
partijen in Oostende. De Open MARO is gratis maar inschrijven is verplicht.

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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