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ZOMERSCHOOL
De Zomerschool 2016 zit erop. 120 leerlingen schreven zich in, 103 om aan hun Nederlands te werken
en 17 om Frans te leren.
Elke ochtend kregen ze op een speelse manier taalles, en in de namiddag werden activiteiten
georganiseerd. Er werd een aangepast en gevarieerd aanbod voor elke groep aangeboden, zo deden
ze een workshop in het museum, gingen minigolfen, zwemmen, kajakken, naar Theater aan Zee,
garnaalvissen, …enz.
Leerlingen die OKAN volledig afgewerkt hadden en doorstroomden naar het gewone middelbaar,
konden Franse les volgen. In de namiddag sloten ze aan bij de activiteiten van de Zomerschool.
Kinderen die in het derde of vierde leerjaar zaten, konden zich inschrijven voor een Frans Taalbad.
Er waren 24 verschillende nationaliteiten en ze kwamen uit 16 verschillende Oostendse scholen.
Er werkten 28 vrijwilligers mee om dit mogelijk te maken, waarvan 9 studenten van Vives
Hogeschool. Tevens werkten 3 jobstudenten en 2 vaste medewerkers mee.

TERUGKOMDAG ZOMERSCHOOL

THEMAGROEP WERK EN ANDERSTALIGHEID

Alle deelnemers van de Zomerschool, en alle
leden
van
de
kids-club
en
de
jongerenwerking,
zijn
welkom
op
de
terugkomdag op zaterdag 10 september,
georganiseerd door Kazou. Deze dag gaat
door van 14u tot 19u in Duin & Zee.

Met de themagroep ‘werk & anderstaligheid’
hebben we al veel werk verzet in 2016. We
maakten een overzicht van de belangrijkste
knelpunten die anderstalige werkzoekenden
ervaren. We gingen hierover in dialoog met Rob
Dingenen van de werkwinkel Oostende.

Een funbaan, waterballen, een loungebar,
optredens, een goochelshow: voor elk wat
wils en volledig gratis. Iedere deelnemer
krijgt ook een ijsje en een foto.

We startten in juli met een kunsttraject om deze
knelpunten op een visuele manier naar buiten te
brengen, onder de naam ‘ARTE DIVERS’. Samen
met Rein Dufait (een Oostends kunstenaar)
verdiepten we ons al in bestaande kunst. Zo
gingen we op bezoek in een kunstgalerij, een
museum en keken we rond op straat.

Inschrijven kan tot 1 september bij Stefanie.
WERKZOEKENDEN WELKOM IN
COMPUTERKLAS
Vanaf maandag 5 september zijn anderstalige
werkzoekenden terug welkom in onze
computerklas.

Er kunnen nog altijd werkzoekenden of mensen
die veel ervaring hebben met werk zoeken en
creatief zijn, aansluiten bij het project ‘Arte
DiVers’.
Volgende bijeenkomst is op donderdag 8
september van 17u tot 18u30.

Wij helpen hen bij het zoeken naar werk op
www.vdab.be, we vullen samen met hen het
dossier op ‘mijn loopbaan’ in, zoeken samen
naar vacatures en geven enkele tips bij het
solliciteren.
De
werkzoekenden
zijn
welkom
maandagmiddag van 13u30 tot 16u30.

elke

BABBELBOX
In september gaat ook de Babbelbox van start.
We bieden twee babbelboxen aan.

Babbelbox op dinsdag: van 13u45 tot
15u45 in de Drie Gapers, Duivenhokstraat
84. Babbelbox op vrijdag: van 9u30 tot
11u30 in OC De Schelpe.

Beide Babbelboxen zijn momenteel volzet,
maar kandidaten kunnen zich wel komen
inschrijven op de wachtlijst.

Wij zijn ook nog steeds op zoek naar
vrijwilligers die willen helpen bij de
Babbelbox.
Meer info bij Stefanie: sdv.stefanies@gmail.com
VORMING ARMOEDE VOOR VRIJWILLIGERS
Op donderdag 8 september organiseren wij een
vorming armoede voor onze vrijwilligers.
Tijdens deze vorming maak je kennis met de
armoedewerking van Samen DiVers, gaan we
dieper in op wat armoede nu precies is en hoe je
daar als vrijwilliger mee kan om gaan.
De vorming gaat door van 19u tot 21u30 in
Samen DiVers. Inschrijven kan tot 5 september
bij Mieke De Gryse, degryse.mieke@sdv.be

ONTMOETINGSDAG, donderdag 15 september.
Wij streven er naar om zoveel mogelijk nieuwe
mensen te bereiken met onze werking. Daarom
organiseren wij regelmatig een ontmoetingsdag,
een dag waarop nieuwe mensen de kans krijgen
om onze werking te leren kennen.
Bij een tasje koffie of thee, maken wij tijd voor een
praatje met nieuwe mensen en vertellen hen over
onze werking.
Natuurlijk zijn ook mensen die ons al kennen
welkom voor een babbel.
De ontmoetingsdag gaat door op donderdag 15
september, van 14u tot 16u.
We nodigen je dan ook van harte uit op de
ontmoetingsdag op donderdag 15 september van
14u tot 16u in Samen DiVers, SintCatharinapolderstraat 18, 8400 Oostende.
Meer info bij Karlien Colombie,
colombie.karlien@sdv.be

TENTOONSTELLING UNITED COLORS OF OSTEND
De fototentoonstelling ‘United Colors of Ostend, de wereld in
de stad’ van Katrien Orlans en Samen Divers, wordt in
september tentoongesteld in het Provinciehuis Boeverbos in
Brugge.
Deze tentoonstelling brengt twaalf Oostendenaars in beeld, die
de laatste jaren in deze stad zijn beland. Met beelden gaat
Katrien Orlans op zoek naar de mens die schuilgaat achter het
etiket ‘vreemdeling’. In een tekst vertellen de mensen wat
Oostende voor hen betekent.
Je kunt de tentoonstelling gaan bekijken van dinsdag 20
september tot donderdag 6 oktober in de inkomhal van
Boeverbos, Koning Leopold III-laan41, Brugge (Sint-Andries).
Dit kan telkens van maandag tot vrijdag tussen 8u en 18u.

STEM VOOR NETWERK TEGEN ARMOEDE IN DE STANDAARD SOLIDARITEITSPRIJS
Het Netwerk tegen Armoede dingt dit jaar mee naar De Standaard Solidariteitsprijs. In samenwerking
met BBDO pakt het Netwerk tegen Armoede dit jaar uit met een beklijvende aanklacht tegen de
stijgende kinderarmoede in Vlaanderen. Dat doen ze met een origineel concept. Een app maakt van
de papieren (of online) advertentie in de krant een bewegend beeld. Wil je hun boodschap kracht
bijzetten? Gebruik de app en vergeet niet voor Netwerk tegen Armoede te stemmen via
www.destandaard.be/solidariteitsprijs.
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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