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Vaste activiteiten
Zin in een tas koffie,
een leuke babbel en
fijne activiteiten?
Tuupe Tegoare
Elke maandag
14u-16u
Jos Verdegemstr 19
Op zoek naar betaalbare 2dehandskledij?
Kledingwinkel
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Koortsachtig!
Et voila! Het nieuwe jaar is goed ingezet! Het nieuwe project ‘wijs grijs’
heeft zijn eerste bijeenkomst achter de kiezen (heel gezellig); iedereen
vindt zijn draai in Huize Nieuwpoort; onze cultuurwerking ging HARD van
start met een grondige evaluatie; onze 2dehandskledingwinkel zit
(letterlijk) van boven tot onder in een nieuw kleedje; iedereen kent de
kneepjes van het vak in de vernieuwde kruidenier en weldra starten we
opnieuw met onze werking rond vakantie en goeie goeste.
En … Groot nieuws! We kunnen nog niet heel veel lossen, maar toch alvast een heel klein tipje van de sluier: het ziet er heel rooskleurig uit
voor het CLT-project! Maar jammer genoeg kent het CLT-project niet enkel rozengeur en maneschijn ... Er is ook een grauw kantje. Want het
aandeel van vzw SIVI binnen het CLT-project is op zijn grondvesten aan
het daveren! De middelen slinken waardoor we het CLT-project en onze
Hanne-Lies en haar fantastisch engagement(!) dreigen te verliezen … We
blijven koortsachtig op zoek naar middelen, maar dit blijkt geen sinecure!
Alle hens aan dek de komende maanden!

Goeie Goeste part 2!

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 donderdag van 14u-16u
Heilig Hartplein 2
Sociale kruidenier
Elke dinsdag en donderdag van 14u-16u;
vrijdag van 9u30-12u
Heilig Hartplein 2
Vraag na op de sociale dienst of je hiervoor in aanmerking
komt!

Vanaf februari 2013 gaat Goeie Goeste deel 2 van start!
Goeie Goeste is een sociaal moment: mensen
ontmoeten elkaar en bereiden samen een
maaltijd om nadien samen gezellig te tafelen.
Daarnaast werken we met de groep rond
kennis over gezonde en evenwichtige voeding
en rond sociale en organisatorische vaardigheden. Zo zal er gewerkt worden rond taakverdelingen, complimenten geven, wat is
mijn plaats in de groep, hoe spreken we met
elkaar, enzovoort!
Het traject Goeie Goeste deel 2 start in februari 2013 en loopt tot en met
juni 2013 en wordt geleid door Lief en Charlotte van Vorming+.
Tijdens Goeie Goeste deel 2 zal een vaste groep deelnemers samen koken, samen eten en samen een groep vormen.
Het is noodzakelijk om je voor
Goeie Goeste 2 in te schrijven.
Heb je interesse? Neem contact op met Tine
0493/ 19 00 60 of tine.devos@vzwsivi.be.
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Terugblik vrijwilligersfeest!
Een gezellig feest
werd het!
Met een heerlijke
brunch en een
spannende
knarsetandende
maar o,
zo gezellige
en geestige
QUIZ!
Bedankt
vrijwilligers!

Wijs Grijs!
Het nieuwe project ‘wijs grijs’ ging vorige maand van start met een eerste bijeenkomst! We maakten kennis met het project en kregen meer uitleg over wat het betekent om als senior niet alles waar je recht op hebt in de praktijk te kunnen omzetten. Verder vroegen we ons ook af waar iedereen precies terecht komt als hij/zij
hulp nodig heeft.
Tijdens de volgende sessies zullen we dieper ingaan op de hulp die het OCMW en het
CAW bieden en zullen we ook dieper inzoemen op de Lokale Dienstencentra van het
OCMW. De volgende sessies vinden plaats op:

maandag 4 februari om 14u in de Jos Verdegemstraat 19

maandag 18 februari om 14u in de Jos Verdegemstraat 19
Hopelijk tot dan!

Vakantie!
Tijdens deze koude en natte wintermaanden begint iedereen stilaan te dromen over
vakantie, zon en plezier. En gelijk hebben we, niets zo leuk als een ontspannende
vakantie!
Daarom komen we op maandag 25 februari van 14u tot 16u samen in de Jos
Verdegemstraat 19 om vakanties en uitstappen te plannen.
Hanne-Lies zal een overzicht maken van alle mogelijke vakanties en uitstappen aan
verlaagd tarief. Dit zijn vooral groepsreizen (georganiseerd door een andere organisatie) maar we kennen ook enkele vakantiewoningen en campings waar je terecht
kan voor een vakantie met je eigen gezin. We gaan voor een vakantie op maat, van
een uitstap met je kinderen, tot een vakantie in groep. De keuze is aan jou!
SIVI organiseert dus zelf geen vakantie, maar helpt jullie bij de reservatie en de
praktische voorbereidingen. We bekijken samen de betaling, hoe je ter plaatse kan
geraken, wat je moet meenemen, ... maar tijdens de vakantie voorzien we geen begeleiding. Je kan dus zelf kiezen hoe je vakantie er uit ziet en hoe je je dagen invult.
Begin al maar te dromen ... tot 25 februari!
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Nieuwe stek: Huize nieuwpoort!
Jef Heynderycx, het vaste gezicht van Huize Nieuwpoort, wil zijn jarenlange engagement in
Huize Nieuwpoort stilaan afbouwen en de scepter doorgeven aan vzw SIVI. Dit betekent dat
vzw SIVI er zo waar een 4de locatie bij krijgt! Sinds kort werkt Tine 2 halve dagen in Huize
Nieuwpoort. Zij zal er geleidelijk aan een engagement vanuit vzw SIVI trachten op te bouwen. Maar waarvoor en wanneer kan je precies bij Huize Nieuwpoort terecht? Waar ligt het
precies? En wat doet Tine daar momenteel? Al deze vragen zullen we hier beantwoorden.
Huize Nieuwpoort is een Vincentiaans centrum in de Gentse stadskern. Huize Nieuwpoort wil
een thuis bieden aan mensen die kampen met vereenzaming of die het op een of andere
manier moeilijk hebben.
In Huize Nieuwpoort kan je terecht
• voor ontmoeting en onthaal, een babbel bij een drankje
• voor sociale begeleiding: een luisterend oor, hulp bij het zoeken
naar oplossingen voor vragen en problemen en bij het opsporen
van de meest geschikte hulpverlening
• voor een huisbezoek in samenspraak met de hulpvrager
• in het Trefpunt: plaats waar mensen, uit allerlei diensten en
voorzieningen, die werken rond armoedebestrijding, mekaar kunnen ontmoeten
Momenteel werkt Tine 2 halve dagen in Huize Nieuwpoort. Ze is er vooral bezig met het verkennen van de werking en het leren kennen van de vaste bezoekers van Huize Nieuwpoort.
In de nabije toekomst is het de bedoeling dat ze de taken van Jef zal overnemen.
Tine: ‘Ik ervaar Huize Nieuwpoort als een plaats waar mensen met een zeer uiteenlopend
levensverhaal 3x per week samenkomen om te babbelen, te kaarten of gewoon te genieten
van een tasje koffie. In tegenstelling tot het onthaal van vzw SIVI waar het veelal druk is, is
de sfeer in Huize Nieuwpoort rustig’.
Heb je ook zin om eens binnen te springen voor een tas koffie of een babbel, geen probleem, iedereen is welkom.
Huize Nieuwpoort
Nieuwpoort 50
Openingsuren:
9000 Gent
Dinsdag van 9u tot 11u30
09 329 90 10
Woensdag van 14u tot 16u30
0493/19
00 60
Vrijdag van 14u tot 16u30
Ook zijn we in Huize Nieuwpoort op zoek naar vrijwilligers om de gemotiveerde vrijwilligersploeg van Huize Nieuwpoort te vergroten. Interesse? Neem dan zeker contact op met Tine!

Cultuur!
De afgelopen maand leverden we heel wat denkwerk in het kader van de CULTUURevaluatie
van de stad Gent. Deze maand gaan we ons een keer goed ontspannen. Op maandag 11
februari trekken jullie er samen met Peter op uit naar de Kinepolis. Afspraak op 11/2 om
13u30 in de inkomhal van de Kinepolis. Iedereen kiest zelf een film en betaalt 1.8€.
In maart zullen we een volgende salonvergadering cultuur plannen. Maar tijdens de maand
februari willen we jullie alvast van cinematickets voorzien. Dit gebeurt vanaf nu in een andere formule! Op maandag 25/2 van 12u30 tot 13u30, op woensdag 27/2 van 14u tot 15u of
op vrijdag 1/3 van 10u tot 11u kunnen enkel diegenen die ingeschreven werden voor cultuur
terecht in de Jos Verdegemstraat voor de verkoop van tickets voor de Studioskoop (1.4€),
Sphinx (1.4€) en Kinepolis (1.8€)! Je hoeft op voorhand niet te verwittigen wanneer je
komt. Iedereen mag 2 tickets per gezinslid kopen van één cinema. Dit soort verkoop zullen
we om de 3 maanden organiseren. Gelieve gepast geld mee te brengen! Tot dan!

Kalender februari





SIVI-team
Vlnr: Odette, Hanne-Lies,
Tine en Ann
Met steun van ...







vrijdag 1: bewonersgroep CLT
18u30 in SIVI Jos Verdegemstraat 19
maandag 4: ‘wijs grijs!’
14-16u in SIVI Jos Verdegemstraat 19
maandag 11: cinema (kinepolis)
13u30 inkomhal kinepolis
dinsdag 12: bewonersgroep CLT
18u30 CDF
maandag 18: ‘wijs grijs!’
14-16u in SIVI Jos Verdegemstraat 19
maandag 25: ‘vakantie’
14-16u in SIVI Jos Verdegemstraat 19
maandag 25: 12u30 tot 13u30
woensdag 27: 14u tot 15u
vrijdag 1 maart: 10u tot 11u
ticketverkoop cinema’s
in SIVI Jos Verdegemstraat 19
vrijdag 1 maart: bewonersgroep CLT
18u30 in SIVI Jos Verdegemstraat 19

Sint-Vincentius Vereniging

Bedankt!
In december organiseerden verschillende scholen een inzamelactie ten voordele van SIVI.
Sint-Janscollege Beelbroekstraat (ikv Welzijnszorg)
“Op maandag 17 december 2012 trotseerden de leerlingen van 5a
en 5b de regen en kwamen met de fiets op bezoek bij vzw SIVI.
Eenmaal aangekomen kregen we een rondleiding door een vriendelijke mevrouw. Eerst gingen we naar de afdeling waar ze
eten verkopen of geven, daarna stapten we naar
een tweedehandswinkel waar ze kleren verkopen aan een
laag prijsje. Het was een zeer leerrijke voormiddag.”
In de namiddag trok Tine naar de school en gaf aan de overige leerlingen een uitleg aan de hand van foto’s van vzw SIVI en de wijkDampoort. Gedurende een week zamelden de leerlingen verzorgings- en
onderhoudsproducten in voor de sociale kruidenier.
Bedankt aan alle leerlingen, juffen en meesters van het Sint-Janscollege
Beelbroekstraat.
PC Caritas Melle
De bewoners van De Branding, een deelwerking van PC Caritas, bakten koekjes en wafels.
Deze koekjes, wafeltjes en neuzekes werden verkocht aan ouders, vrienden, sympathisanten,... met de opbrengst kochten ze verzorgings- en onderhoudsproducten voor de sociale
kruidenier. Ze haalden samen een kleine €800 op. Knap gedaan en een dikke merci!
Personeel en docenten Artevelde Hogeschool Campus Hoogpoort.
De personeelsleden en docenten van Artevelde Hogeschool Gent Campus Hoogpoort organiseerden tijdens hun kerstontbijt een solidariteitsactie voor vzw SIVI. Deze solidariteitsactie
bracht ons opnieuw een flinke duit in het zakje, waarvoor heel erg veel dank!

