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Heerlijke dagen ...

Verantw.uitg. Odette Soens
Jos Verdegemstraat 19
9040 St-Amandsberg

Vaste activiteiten
Zin in een tas koffie,
een leuke babbel en
fijne activiteiten?
Tuupe Tegoare
Elke maandag
14u-16u

De afgelopen maand trok onze groep erop uit naar de zoo … Heerlijke
ontspannende momenten tussen het harde werk door! Zo gaan we binnenkort van start met een mobiele kruidenier en krijgt ook onze cultuurwerking een nieuwe boost met het project ‘CultuurComPOT’!
En dan is het ook hoog tijd om ons vrijwilligersbeleid eens grondig onder
handen te nemen! Dat zullen we het komende jaar doen in ons nieuw
project: ‘vrijwilligers aan zet!’

Jos Verdegemstr 19
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 donderdag van 14u-16u
Heilig Hartplein 2
Sociale kruidenier

Vrijwilligers aan zet!
De vrijwilligersploeg die de werking van vzw SIVI draaiende houdt, is ondertussen gegroeid tot een fikse groep van een 45tal mensen. We mogen
ons dan ook best een grote vrijwilligersorganisatie noemen. Maar hoe zit
het nu precies met ons vrijwilligersbeleid? Al onze vrijwilligers ondertekenen een contract, waardoor ze niet enkel verzekerd zijn, maar ook de visie
van vzw SIVI onderschrijven. Maar is dit contract niet achterhaald? En
schaart iedereen zich wel achter dezelfde visie? En wat met het huishoudelijk reglement? En zijn de taken wel duidelijk omschrijven? En is iedereen tevreden met de zorg die je vanuit SIVI in ruil krijgt? Enzovoort!
Hoog tijd om het hele vrijwilligersbeleid samen met onze vrijwilligers onder de loep te nemen. Zo zullen we een traject van 4 halve dagen verspreid over de rest van het jaar afleggen waarbij we alle aspecten van het
vrijwilligersbeleid zullen bespreken: visie, profielen, contract, huishoudelijk reglement, afsprakennota, zorg, enzovoort. Tijdens dit traject zullen
we begeleid worden door Katrien van het Netwerk Tegen Armoede. In het
voorjaar van 2014 sluiten we dit traject af met een groot vrijwilligersmoment waarop we ons nieuw beleid uit de doeken kunnen doen.

Elke dinsdag en don-

Het zou leuk zijn, moest er tijdens elke sessie minstens 1 iemand van elke
deelwerking aanwezig kunnen zijn: 2de handswinkel, sociale kruidenier, …
vrijdag van 9u30-12u Alle vrijwilligers zullen verder nog op de hoogte gebracht worden door Ann
of Tine.
derdag van 14u-16u;
Heilig Hartplein 2

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

De eerste sessie gaat door op woensdag 15 mei om
9u30 in de Jos Verdegemstraat 19.
Deze sessie zal gaan over ‘visie’.
We sluiten af met broodjes.
Inschrijven kan bij Ann of Tine!
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Onze sociale kruidenier gaat mobiel!
Er is al veel over gepraat, maar op woensdag 8 mei is het
zover: de sociale kruidenier van vzw SIVI gaat mobiel.
In de basishulpverlening van vzw SIVI merken we een duidelijke stijging van het aantal mensen die leven in armoede in Oostakker en de kanaaldorpen. Veel van deze mensen willen gebruik maken van de basishulpverlening van vzw SIVI. Maar het lukt
niet altijd om onze diensten te bereiken. Dit heeft verschillende redenen zoals het
gebrek aan openbaar vervoer van en naar de kanaaldorpen. Ook is het voor velen
een grote stap om naar de sociale kruidenier in Sint-Amandsberg te komen die in “
’t stad ” ligt.
Vanuit het principe ‘als de mensen niet tot bij vzw SIVI geraken, dan gaan wij naar
de mensen’ én omdat Oostakker en de kanaaldorpen in het werkingsgebied van vzw
SIVI liggen, groeide het idee om te starten met 'een mobiele sociale kruidenier gekoppeld aan ontmoetingsactiviteiten en informatiemomenten'.
Om dit project te kunnen realiseren werken we samen met verschillende partners
die actief zijn in Oostakker en de kanaaldorpen:





Welzijnsschakels Kans met een werking in Oostakker en in Sint-Kruis-Winkel.
De vrijwilligers van deze beide welzijnsschakels gaan regelmatig op huisbezoek
bij de gezinnen en verzorgen de ‘Buurtkoffie’ tijdens de openingsmomenten
van de mobiele sociale kruidenier. Zij staan in voor een babbel en een tasje
koffie.
LDC OCMW De Waterspiegel organiseert ontmoetingsactiviteiten, infomomenten en infostanden.
De maatschappelijk werker van OCMW Sint-Amandsberg antenne Oostakker
informeert zijn mensen en verwijst eventueel door.

Concreet betekent dit dat we 2x per maand met een volgeladen camionette richting
Oostakker of Sint-Kruis-Winkel rijden:

2de woensdag van de maand: van 9u30 tot 11u
Oostakker: OCO, Pijphoekstraat 30, 9041 Oostakker

Laatste vrijdag van de maand: van 10u tot 11u30.
Sint-Kruis-Winkel: Sint-Kruis-Winkeldorp 63 (1ste verdiep) - 9042 SintKruis-Winkel
Mensen die een doorverwijzingsbrief hebben voor de sociale kruidenier van vzw SIVI
kunnen zowel gebruik maken van de sociale kruidenier in Sint-Amandsberg als van
de mobiele sociale kruidenier. Mensen die reeds gebruik maken van de sociale kruidenier van Sint-Amandsberg kunnen met hun bon terecht in de mobiele sociale
kruidenier. Tijdens de openingsmomenten van de mobiele kruidenier kunnen klanten een nieuwe bon krijgen. Het aanbod in de mobiele sociale kruidenier is hetzelfde aanbod als in de sociale kruidenier in Sint-Amandsberg.
Voor meer inlichtingen kan je steeds terecht bij
Tine De Vos tine.devos@vzwsivi.be 0493/19 00 60
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CultuurComPOT!
In navolging van het project 'Gevaarlijk jong' waarbij deelnemers leerden beatboxen, hiphop dansen of muurschilderen organiseren we in samenwerking met vzw De Werf een
nieuw project: CultuurComPOT! Deze keer kunnen jullie samen met de jongeren van ‘De
Werf’ proeven van ‘circus’, ‘naaien’ en ‘fotografie’.
Workshop 1: Stunts!
Een actieve reeks van 5 workshops waarin je circustechnieken krijgt aangeleerd: jongleren, acrobatie, evenwicht, conditie en Funny & clownerie
- waar?
Deze workshop gaat door in een zaal van zZmogh in de Engelbert Van Arenbergstraat 41 te Sint-Amandsberg
- wanneer / start en einde?
Deze workshop gaat door op maandagmiddag 29/4, 6/5, 13/5, 27/5 en 3/6
OF op donderdagmiddag 25/4, 2/5, 16/5, 23/5 en 30/5
De workshop start telkens om 13u en eindigt om 16u. We spreken af om
12u45 in de Jos Verdegemstraat 19. De mensen van De Werf passeren hier
en zullen samen met jullie te voet naar zZmogh gaan.
- Aantal deelnemers?
Aan elke reeks mogen 3 deelnemers deelnemen. De maandagmiddag reeks
is reeds volzet. Voor donderdag kan je nog steeds inschrijven.
Workshop 2: Shoot!
Uitleg over fotografie, digitale (computer) en analoge (filmrollen) fotografie, jouw leefwereld in beeld, ...
- Waar?
Deze workshop gaat daar bij vzw De Werf, Destelbergenstraat 61 te Sint-Amandsberg
- Wanneer / start en einde?
deze workshop gaat door op maandagmiddag 29/4, 6/5, 13/5, 27/5 en 3/6
De workshop start telkens om 13u en eindigt rond 16u.
Iedereen gaat meteen rechtstreeks naar de Werf
- Aantal deelnemers?
Aan deze reeks mogen 3 deelnemers deelnemen. De workshop is jammer genoeg volzet.
Workshop 3: (s)tof!
Stikken, breien, haken, maken van een sjaal, handtasje, rokje, je eigen ontwerp of idee
uitwerken, leren werken met een machine, een collage maken van stof, ...
- waar?
Deze workshop gaat door bij vzw Jong op de Bevrijdingslaan. MAAR om 12u45 zal het busje van zZmogh de deelnemers oppikken in de Jos Verdegemstraat 19. Indien je rechtstreeks wil gaan moet je dit zeker laten weten.
- wanneer / start en einde?
Deze workshop gaat door op donderdagmiddag 25/4, 2/5, 16/5, 23/5 en 30/5. Om 12u45
pikt het busje van De Werf jullie op in de Jos Verdegemstraat 19 en zet jullie weer af om
16u.
- aantal deelnemers?
3 mensen mogen aan deze workshop deelnemen.
De workshops zijn al gestart. De mensen van de cultuurgroep
konden zich alvast inschrijven.
Heb je interesse? Dan kan je nog steeds aansluiten!
Inschrijven via: ann.vanhoof@vzwsivi.be of 09/ 228 28 30
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Kalender mei





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








maandag 6: ‘CultuurComPOT’
13-16u bij ‘De Werf’ en ‘zZmogh’
maandag 13: ‘CultuurComPOT’
13-16u bij ‘De Werf’ en ‘zZmogh’
woensdag 15: vrijwilligers aan zet!
9u30-13u in SIVI Jos Verdegemstraat 19
donderdag 16: ‘CultuurComPOT’
13-16u bij ‘vzw JONG’ en ‘zZmogh’
maandag 21: info-moment cultuur
10u30 in SIVI Jos Verdegemstraat 19
donderdag 23: salonvergadering cultuur
9u30 in SIVI Jos Verdegemstraat 19
donderdag 23: ‘CultuurComPOT’
13-16u bij ‘vzw JONG’en ‘zZmogh’
maandag 27: ‘CultuurComPOT’
13-16u bij ‘De Werf’ en ‘zZmogh’
donderdag 30: ‘CultuurComPOT’
13-16u bij ‘vzw JONG’en ‘zZmogh’
maandag 3: ‘CultuurComPOT’
13-16u bij ‘De Werf’ en ‘zZmogh’

Sint-Vincentius Vereniging

Nog meer cultuur ...
Infomoment: cultuurreglement!

In maart organiseerden we voor de eerste keer een infomoment waarop we het cultuurreglement
van SIVI uit de doeken deden. Het is de bedoeling dat iedereen die gebruik maakt van de cultuurvoordelen dit infomoment één keer volgt. Heb je het infomoment in maart gevolgd? Dan
hoef je deze keer niet meer te komen. Deed je dat nog niet? Dan raden we je sterk aan deze
keer te komen. Ook mensen die op Sint-Amandsberg wonen en een laag inkomen hebben, maar
onze werking nog niet kennen, zijn van harte welkom op dit info-moment. Het info-moment
gaat door op dinsdag 21 mei om 10u30 in de Jos Verdegemstraat 19. Tot dan!

Salonvergadering cultuur!

Op donderdag 23 mei om 9u30 organiseren we een nieuwe salongvergadering cultuur in de
Jos Verdegemstraat 19. Tijdens deze salonvergadering komen jullie meer te weten over de
vrijetijdsactiviteiten die op het programma staan de komende maanden. We zullen ook nog even
kort stilstaan bij de grote evaluatie van de Stad Gent én … We krijgen bezoek!
Jennifer (Jeugddienst - Stad Gent) komt ons alles vertellen over het vrijetijdsaanbod voor kinderen en jongeren tijdens de zomervakantie in Gent. In
de eerste plaats in de buurt van Sint-Amandsberg en Gentbrugge. Er is ook
voldoende tijd om vragen te stellen! Aan alle (groot)ouders die op zoek zijn
naar leuke activiteiten in de vrije tijd van hun kinderen: zeker komen!!

Ticketverkoop: cinema en zwemmen!

De eerste week van juni organiseren we opnieuw een ticketverkoop voor de 3 Gentse cinema’s
(Studioskoop: 1.4€, Sphinx: 1.4€ en Kinepolis: 1.8€) en de stadszwembaden. Dit is enkel voor
mensen die bij Ann een intake hebben gedaan en dus in aanmerking komen voor de cultuurvoordelen van vzw SIVI. De verkoop gaat door op maandag 3/6 11-13u, woensdag 5/6 10-12u
of vrijdag 7/6 van 13-15u in de Jos Verdegemstraat 19! Je hoeft op voorhand niet te verwittigen wanneer je komt. Iedereen mag 2 tickets per gezinslid kopen van één cinema en 1
zwemkaart per 2 gezinsleden. Gelieve klein geld mee te brengen! Tot dan!

