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Flinterdun …
Deze maand krijgen jullie voor het eerst een flindertdunne nieuwsbrief
voorgeschoteld … We zullen even moeten bekomen van de afgelopen
maand want het was weer druk, druk, druk en tegelijk ook best wel
heavy! Zo namen we afscheid van Hanne-Lies; moesten de jaarlijkse
werkingsverslagen geschreven worden en zullen we weldra bekijken op
welke projecten we verder zullen inzetten nu we het met een voltijdse
werkkracht minder moeten stellen …
Maar hey, als we het over de nabije toekomst hebben, dan weten we alvast één ding zeker: de dagen worden weldra langer en ze komt: de
En ze zal eindelijk veel warmte geven! Laat maar komen die lente!

Elke woensdag en
vrijdag van 14u-17u

Tijdens de paasvakantie sluit de Sociale
Hulpverlening op dinsdag 2 en donderdag 4 april.
De 2de handskledingwinkel en de sociale kruidenier
blijven tijdens de paasvakantie open.

Elke eerste zaterdag
van de maand van
9u30-12u
Jos Verdegemst 19
Heb je een vraag?
Sociale dienst
Elke dinsdag en

Op het programma ...

donderdag van 14u16u Heilig Hartplein 2 
Sociale kruidenier
Elke dinsdag en don-



derdag van 14u-16u;
vrijdag van 9u30-12u
Heilig Hartplein 2



Vraag na op de sociale dienst of je hiervoor in aanmerking
komt!


Op maandag 8 april trekt een groep van 28 mensen er onder de
vleugels van onze grootste beer op uit naar de zoo. De inschrijvingen
voor deze uitstap zijn afgesloten. Aan al wie meegaat: geniet ervan!
Op maandag 15 april (14u tot 16u in de Jos Verdegemstraat) staat
Cathy opnieuw paraat met haar naaimachine. Iedereen die te herstellen kledij heeft, mag deze meebrengen. Wie gewoon zin heeft in
een gezellige babbel is natuurlijk ook van hart welkom!
In het kader van het project ‘wijs grijs’ werden de afgelopen maand
heel wat van onze vragen over het OCMW en CAW beantwoord door
hun medewerkers. Het was zo waanzinnig interessant, dat we er nog
een tweede sessie aan toevoegen. Op maandag 22 april spreken
we om 14u af in de Jos Verdegemstraat 19. Om half 3 komen Jenny
(OCMW) en Karin (CAW) opnieuw langs en zullen we onze vragen die vorige keer onbeantwoord bleven - opnieuw kunnen stellen.
En dan nog een oude nieuwkomer: De Werf en vzw SIVI zullen weldra opnieuw de handen in elkaar slaan! Het project ‘gevaarlijk
jong’ krijgt een vervolg! Fantastisch nieuws, want dat betekent dat
we opnieuw heel wat middagen zullen vullen met creatieve ateliers.
En om al een tipje van de sluier op te lichten: deze keer zullen we
werken rond mode, circus & foto/film! Hou alvast maandag 29 april
van 14u tot 16u vrij, want dan zal dit project van start gaan! In de
loop van april zullen we jullie meer concrete informatie bezorgen!

Kalender april





maandag 8: uitstap naar de zoo
maandag 15: naald en draad
14-16u in SIVI Jos Verdegemstraat 19
maandag 22: ‘wijs grijs’
14-16u in SIVI Jos Verdegemstraat 19
maandag 29: startschot ‘gevaarlijk jong’
14-16u (locatie is nog niet duidelijk)

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

Sint-Vincentius Vereniging

Bedankt Hanne-Lies!
Bedankt Hanne-Lies!
Het is zoals we het op jouw afscheidsfeestje zongen: je was een goedlachse, TOPcollega, een verdomd harde werker en een luisterend oor!
Het ga je goed en we zullen je missen!
En dan nog een afscheidswoordje van Hanne-Lies:
Na 1 jaar en 4 maanden zit mijn tewerkstelling bij vzw SIVI er op. Ik heb
bij SIVI 16 zeer leuke, mooie en onvergetelijke maanden beleefd. Ik heb
heel veel kunnen bij leren, maar heb tegelijkertijd ook veel plezier beleefd
aan mijn job.
Dit was enkel mogelijk door de steun van een aantal mensen:
In de eerste plaats de bewonersgroep van CLT (en bij uitbreiding alle
mensen die bij SIVI komen). Zij hebben me een inkijk gegeven in hun leven, waardoor armoede een heel stuk bevattelijker is geworden voor mij. Ze waren ook zo
bereid en gedreven om samen met ons het CLT project op poten te zetten.
Mijn fantastische collega’s, zowel van SIVI als Samenlevingsopbouw Gent. Zij hebben altijd
in mij geloofd en stonden voor mij klaar. Ik weet dat Samenlevingsopbouw op een heel gedreven manier het CLT-project zal verder zetten en heb er dan ook alle vertrouwen in dat we
binnenkort kunnen spreken over de eerste Vlaamse CLT.
De huispartners in het buurtcentrum, en alle organisaties waar ik de voorbije maanden heb
mee samen gewerkt. Doorheen verschillende projecten heb ik steeds kunnen samen werken
met enthousiaste en verrijkende partners.
Allemaal ontzettend hard bedankt voor de zeer fijne en boeiende tijd samen!!
Ik hoop jullie zeker nog terug te zien op een activiteit van SIVI of CLT, of op een actie in de
wijk!
Tenslotte wil ik SIVI en CLT ook nog heel veel succes wensen met hun verdere plannen, projecten en activiteiten!
Tot binnenkort, Hanne-Lies

