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Goud waard!
Dank je wel aan alle vrwijlligers …
… die zich keer op keer belangeloos inzetten
… voor hun warme engagement
… voor hun onvermoeibare inzet
… voor hun onuitputtelijke energie!
Jullie zijn goud waard!
In de week van de vrijwilliger (3 tot 11 maart)
ontvangen jullie een uitnodiging voor
een heus vrijwilligersfeest!
Jullie mogen alvast 10 april met een grote stip
aanduiden in jullie agenda!

14u-16u
Jos Verdegemstr 19

Praatgroep: nostalgie!

Op zoek naar betaalbare 2dehandskledij?
Kledingwinkel
Elke woensdag en
vrijdag van 14u-17u
Elke eerste zaterdag
van de maand van
9u30-12u
Jos Verdegemst 19
Heb je een vraag?
Sociale dienst
Elke dinsdag en don-

Nu het thema vakantie een eigen leven zal leiden, gooien we de praatgroep over een heel andere boeg! De komende weken zullen we terug
grijpen naar foto’s uit de oude doos! Zo gaan we oude
herinneringen ophalen en misschien zelfs mijmeren over
die goede oude tijd! We gaan op zoek naar hoe cultuur of
vrije tijd in de ruime zin van het woord vroeger in de jaren
50, 60, 70 en 80 beleefd en ingevuld werd.

Zo krijg je de opdracht om op zoek te gaan naar oude foto’s over …
… jouw voetbalclub;
Heilig Hartplein 2
… de fanfare waar je naar ging kijken of misschien zelfs in meeliep;
… de wandelingen die je geregeld maakte;
Sociale kruidenier
… het theatergezelschap waar je af toe naar ging kijken;
Elke dinsdag en don… de paardenmolen die jaarlijks naar de stad of het dorp kwam;
derdag van 14u-16u; … de spelletjes die je samen met familie of vriendjes speelde;
vrijdag van 9u30-12u Enzovoort!
derdag van 14u-16u

Heilig Hartplein 2

Heb je zelf geen foto’s, geen nood, dan mag je alvast oude verhalen opdissen over wat jij zoal deed vroeger in jouw vrije tijd! Natuurlijk zullen
Vraag na op de sociawe ook met de ganse groep een bezoek brengen aan het Huis Van Alijn,
le dienst of je hierde plek bij uitstek om herinneringen op te halen!
voor in aanmerking
komt!

Praatgroep nostalgie: 5, 19 en 26 maart
Praatgroep naald en draad: 12 maart
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Cultuur!
Ludiek samen zingen!

Eindelijk zijn we dan zo ver! Morgen is het 1 maart en gaan we van start met onze
reeks ‘Ludiek samen zingen’! Dit gebeurt in samenwerking met de buurtorganisatie
zZmogh!
‘zZmogh wil op een actieve en speelse manier de creativiteit
van kinderen en jongeren van 6 tot 30 jaar en hun
begeleiders uitdagen om samen tot een voorstelling, een
toonmoment of een tentoonstelling te komen. We hebben
zowel een eigen aanbod in onze zZmoghfabriek in SintAmandsberg, als een aanbod voor scholen, culturele centra,
bibliotheken en jeugdverenigingen.
Wanneer we niet zelf in onze lokalen zitten, zijn deze te
huur aan democratische prijzen.’
Bij deze nogmaals een warme oproep om massaal aanwezig te zijn!
Wat? 'Ludiek samen zingen' is een creatieve reeks van 5 zangavonden waarbij we
in verschillende stemmen zullen toewerken naar een groots en fantastisch toonmoment.

Voor wie? Iedereen die graag zingt en jong van geest is (van 16 tot 116j)!

Wanneer? De zangavonden gaan door elke donderdag in maart (1, 8, 15, 22, 29
maart van 19u30 tot 21u)

Waar? De zangavonden gaan door in de zZmogh-fabriek (Labo 1), Engelbert van
Arenbergstraat 43, 9040 Sint-Amandsberg.

Prijs? De hele cursus kost 3€ per persoon.
Inschrijven kan je bij Ann!


Salonvergadering cultuur!

Op donderdag 15 maart van 14u tot 16u komen we opnieuw samen
in de Jos Verdegemstraat 19 voor een salonvergadering cultuur.
Nieuwe afspraken in het kader van de 80/20 regel!
Het komende jaar zullen we proberen de pot geld in het kader van de 80/20 regel beter te verdelen over de verschillende gebruikers. Verder zullen we proberen zoveel mogelijk nieuwe mensen
te bereiken die ook recht hebben deze tussenkomst voor cultuur. Vandaar enkele nieuwe regels:
- Elke persoon die een inschrijvingsfiche invult voor de 80/20 regel mag maximum 150€ aan cultuur spenderen (waarvan minimum 100€ aan actieve cultuur). Dit betekent dat je een bedrag
van 187.5€ aan bonnen mag indienen.
- Voor elk bijkomend gezinslid (vermeld in de inschrijvingsfiche) kan er nog eens 100€ extra gespendeerd worden aan cultuur (waarvan minimum de helft aan actieve), met een maximum van
400€ per gezin. Ook kleinkinderen kunnen opgenomen worden bij de intake. Eens de kinderen
werken zullen ze zelf moeten langs komen om zich te laten inschrijven.
- Vanaf nu moeten nieuwe mensen die zich inschrijven voor cultuur woonachtig zijn in SintAmandsberg of Oostakker. Zo niet, zullen we hem/haar doorverwijzen naar een dienst of organisatie bij hem/haar in de buurt.
- Cinematickets en zwemkaarten kunnen niet ingediend worden. Je kan ze enkel aan 20% van de
prijs op voorhand kopen tijdens een salonvergadering. Elk gezinslid kan per 3 maanden 2 cinematickets (met een maximum van 10 per gezin) en 1 zwemkaart kopen.
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CLT-project (wonen): een stand van zaken!
Themagroep CLT
Op dinsdagavond 28 februari waren alle
geïnteresseerden in het CLT-project
uitgenodigd op de eerste bijeenkomst van de
themagroep. Er waren 28 aanwezigen, zowel
mensen van SIVI, als mensen uit andere organisaties. Het project werd nogmaals voorgesteld en er was veel tijd voor vragen.

De volgende bijeenkomsten van de themagroep gaan door op:
Dinsdagavond 20 maart om 19u30 in het Buurtcentrum van Sint-Amandsberg (ingang
Wittemolenstraat). We bekijken een film over een CLT-project in Amerika en gaan dieper in
op de basisprincipes van CLT.
Dinsdagavond 10 april om 19u (opgelet, we starten dus vroeger) in het Buurtcentrum
van Sint-Amandsberg (ingang Wittemolenstraat). Tijdens deze avond bespreken we de rechten van eigenaars in het CLT-project.
Alle geïnteresseerden zijn steeds welkom. Kan je niet aanwezig zijn, maar ben je toch geïnteresseerd in het project, geef dan een seintje aan Hanne-Lies via woonproject@vzwsivi.be
of 0497381579 en je wordt op de hoogte gehouden van het verder verloop van het project.
Op donderdag 29 maart van 9u tot 11u organiseren we een charterondertekening in
Zaal De Vlier, Groot Begijnhof 15, Sint-Amandsberg. Verschillende organisaties ondertekenen dan een visietekst over CLT en verklaren zo het project te steunen. Het CLT-project
wordt dan ook voorgesteld aan de pers, we bekijken een filmfragment, er is een kort panelgesprek en we ronden af met een receptie. Alle geïnteresseerden uit de themagroep zijn van
harte welkom!

Vorming (oudergroep De Boei)!
Een kleine groep ouders komt maandelijks samen om ervaringen uit te wisselen over opvoeding en hun relatie met de kinderen. Ze kozen jaren geleden ‘De Boei’ als naam voor deze
bijeenkomsten. Na De Visserij en De Zuidpoort, werd SIVI de vaste plek om maandelijks samen te komen. Af en toe wordt de ‘vertelronde’ onderbroken, om er een heuse ‘vorming’
van te maken. We vragen een deskundige van buiten af om op enkele vragen van de ouders
dieper in te gaan.
Wat?
Vorming over ‘Hoe omgaan met mijn kind, als agressief gedrag er ook komt bij
kijken?’
Voor wie? Ouders die samen met een beperkte groep andere ouders willen nadenken over
hun band met de kinderen, en willen stilstaan bij de betekenis van agressief
gedrag.
Wanneer? Dinsdag 20 maart van 13 uur tot 15.30
Waar?
Vzw SIVI, Jos Verdegemstraat, 19, St Amandsberg.
Inschrijven?Graag even laten weten dat je komt aan de groepsbegeleidster: Sabine Burgel
man, 0471 69 43 76, of via een briefje in de bus van SIVI (met vermelding van
je naam, telefoon of adres).
Hopelijk tot dan!

Kalender maart






SIVI-team
Vlnr: Odette, Hanne-Lies,
Tine en Ann





Met steun van ...







donderdag 1: ‘Ludiek samen zingen’
19u30 – 21u Engelbert Van Arenbergstr 43
maandag 5: praatgroep - nostalgie
14 -16u in SIVI Jos Verdegemstraat 19
donderdag 8: ‘Ludiek samen zingen’
19u30 – 21u Engelbert Van Arenbergstr 43
maandag 12: praatgroep - naald en draad
14 -16u in SIVI Jos Verdegemstraat 19
donderdag 15: salonvergadering cultuur
14 -16u in SIVI Jos Verdegemstraat 19
donderdag 15: ‘Ludiek samen zingen’
19u30 – 21u Engelbert Van Arenbergstr 43
maandag 19: praatgroep - nostalgie
14 -16u in SIVI Jos Verdegemstraat 19
dinsdag 20: oudergroep ‘De Boei’
13 -16u in SIVI Jos Verdegemstraat 19
dinsdag 20: themagroep CLT
19u30 in de grote zaal vh buurtcentrum
donderdag 22: ‘Ludiek samen zingen’
19u30 – 21u Engelbert Van Arenbergstr 43
maandag 26: praatgroep - nostalgie
14 -16u in SIVI Jos Verdegemstraat 19
donderdag 29: charterondertekening CLT
9 - 11u, Groot Begijnhof 15
donderdag 29: ‘Ludiek samen zingen’
19u30 – 21u Engelbert Van Arenbergstr 43

Stel je (zelf eens) voor!
In de vorige nieuwsbrief konden jullie kennis maken met het SIVI-team. Maar zij zijn slechts
een kleine fractie van de ploeg die Vzw SIVI draaiende houdt! Want stel je voor: zo’n 40tal
vrijwilligers vormen de draaiende motor achter de werking van Vzw SIVI. Sommige werken
eerder achter de schermen (zoals de mensen van de boekhouding), anderen zal je geregeld
ten tonele zien verschijnen in de sociale kruidenier, de 2de handskledingwinkel, de sociale
dienst, enzovoort. Naast deze uitgebreide ploeg vrijwilligers werken er ook enkele stagiaires
en 3 medewerkers in het kader van artikel 60 bij Vzw SIVI. Omdat we het belangrijk vinden
dat jullie weten wie er voor en achter de schermen van Vzw SIVI werkt, gaan we in onze
maandelijkse nieuwsbrief van start met een nieuwe rubriek: ‘stel je (zelf eens) voor!’ Zo zullen we elke maand een ploegje vragen om zich kort voor te stellen.
Ik Ben Mariat! Bij Vzw SIVI
sta ik in voor de administratie. Verder zal je me ook
geregeld zien tijdens het
onthaal en help ik vaak in de
kinderafdeling van de 2de
handskledingwinkel.
Wij zijn Peter, Inga en Mariat
(zeg maar PIM!) en werken
in het kader van artikel 60
bij Vzw SIVI!

Ik ben Peter, dé klusjesman van Vzw
SIVI! Je ziet me vooral op het Heilig
Hartplein waar ik zorg voor het onderhoud en de ondersteuning van de
sociale kruidenier. Tenslotte zet ik ook
mijn schouders onder de mannenafdeling van de 2de handskledingwinkel!
Ik ben Inga! Je zal me vooral aantreffen in de Jos Verdegemstraat waar ik zorg voor het onderhoud! Verder
leid ik de sorteerruimte van de 2de handskledingwinkel
in goede banen!

Wist je dat ...
… Tineke Verhegge bevallen is van een wolk van een dochter? Ze draagt de naam Anna! De
fiere ouders en hun dochter stellen het heel erg goed! Meer nog, ze zijn door het dolle heen!
We wensen hen alvast het allerbeste!

