
* In februari 2022 is Julienne van ons heen-
gegaan.We danken haar voor de vele jaren 
dat ze actief was in ons buurtwerk.

Turnhoutsebaan 236
2140 Borgerhout

03 270 39 46
Je kan ons bellen tijdens onze openingsuren.

  saamo.be/antwerpen
  SAAMOAntwerpen & BuurtwerkBorgerbaan
  saamo_antwerpen
  saamo_antwerpen

Wil je een ruimte gebruiken?

Zoek je een ruimte in de buurt om te ver-
gaderen? Wanneer het buurthuis vrij is, 
kunnen buurtbewoners of verenigingen 
er een ruimte gebruiken voor hun activi-
teiten. Maak een afspraak met Kadra.

Samen met vzw De Drei Pleintjes werkt 
SAAMO aan een bloeiend pleinhuis  
Zermatt aan het Terloplein. Wil je met 
jouw groep gebruik maken van die  
lokalen? Maak een afspraak met Wouter.
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SAAMO Borgerbaan is een werking van 
SAAMO. SAAMO pakt samen met jou  
uitsluiting aan.

Een betaalbare en goede woning. Geschikt 
werk. Hulp als je vragen hebt.  Respect 
krijgen. Ruimte hebben om dingen te doen. 
Voor velen is dat niet vanzelfsprekend. De 
ongelijke organisatie van onze samenleving 
sluit uit.

Medewerkers van SAAMO brengen mensen 
die uitsluiting ervaring samen. Ze werken met 
hen en partners aan concrete oplossingen.
Uitsluiting aanpakken doe je niet alleen. 
SAAMO Borgerbaan werkt samen met veel 
partners waaronder: Ligo Antwerpen, Web-
punt, CAW Antwerpen, district Borgerhout, 
‘t Werkhuys, De Kompaan en Instituut Maris 
Stella Sint-Agnes.

SAAMO Borgerbaan werkt met middelen van 
de stad Antwerpen en de Vlaamse overheid.

“Komen naar het buurtwerk 
is voor mij altijd zoals 
thuiskomen geweest.”

JULIENNE*

SAAMO Borgerbaan is je buurtwerk in Borgerhout.

SAAMO Borgerbaan bouwt mee aan een Borgerhout waarin 
er plaats is voor iedereen en niemand uitgesloten wordt. 

Kom tijdens onderstaande openingsuren langs voor een 
babbel, een drankje of om de krant te lezen. Je kan gratis 
een computer gebruiken. Iedereen is welkom. Gratis.

Openingsuren SAAMO Borgerbaan
maandag 13u00 - 16u00
dinsdag  13u00 - 16u00 | 17u00 - 20u00  
woensdag  09u30 - 12u30 
donderdag  09u30 - 12u30 | 13u00 - 16u00  
vrijdag gesloten
zaterdag  10u00 - 13u00 (elke 1e & 3e zaterdag van de maand)
zondag & feestdagen   gesloten

Pleinhuis Zermatt, Terloplein, 2140 Borgerhout is open op: 
dinsdag  09u00 - 16u00 
woensdag  09u00 - 14u00
donderdag  13u00 - 17u00

http://saamo.be


Het SAAMO-volk

 MAANDAG  13U00 - 16U00 

Heb je vragen over OCMW?
Word je begeleid door het OCMW? Maar is niet 
alles duidelijk? Wil je de eerste stap zetten 
naar een OCMW? Maar zoek je steun? Kom 
langs met al je vragen. 
Praktisch: gratis
Er is niemand van het OCMW aanwezig.
Contact: Maryam

 MAANDAG  13U00 - 16U00 

Open leersalon 
Wil je een formulier leren invullen? Vind je  
werken met Smartschool moeilijk? Of wil je 
iets anders leren? Kom langs met je vraag.  
We zoeken samen een antwoord. 
Praktisch: gratis. Geen Open leersalon tijdens 
de schoolvakanties. 
Contact: Goele 
Het Open leersalon is een activiteit van  
Ligo Antwerpen en SAAMO 

 ELKE EERSTE MAANDAG VAN DE MAAND  

 13U00 - 15U00 

 ELKE AANSLUITENDE DINSDAG 17U00 - 19U00 

Vrijetijdsloket 
Wil je iets leuks doen? Weet je de weg niet 
goed? In het vrijetijdsloket zoeken we samen 
een leuke en goedkope activiteit of uitstap.  
Er is iets voor iedereen.
Praktisch: Maandag: Bib Vrede, Moorkensplein 
19, 2140 Borgerhout 
Dinsdag: SAAMO Borgerbaan
Contact: Lieke
Het Vrijetijdsloket is een activiteit van district  
Borgerhout en SAAMO Borgerbaan 

 DINSDAG 12U00 - 14U00 

Buurtmaaltijd  
Tijdens de buurtmaaltijd kan je samen met 
buurtbewoners genieten van een goedkope en 
gezonde maaltijd.  
Tijdens deze maaltijd staat gezondheid en ver-
binding met andere buurtbewoners centraal. 
Praktisch: Terloplein, 2140 Borgerhout 
Contact: Wouter 

 DINSDAG 12U30 - 15U00 

Theater 
Zet je eerste stappen op de scène. Deze 
theatercursus is voor iedereen. Je oefent tech-
nieken zoals improviseren, hoe met een tekst 
omgaan of hoe je publiek boeit. Het enige wat 
je moet hebben is passie voor theater. 
Praktisch:  in mei en juni, we vertrekken om 
12u30 aan SAAMO Borgerbaan
Contact: Elli

 ELKE LAATSTE DINSDAG VAN DE MAAND 

 17U00 – 19U00 

Safe & brave space
Veel vrouwen voelen zich onveilig op bepaalde 
plekken in Borgerhout. Ze vermijden bewust 
bepaalde plaatsen, op bepaalde momenten. 
Hoe ga je om met ongewenst gedrag of intimi-
datie? We praten er over.  
Praktisch: gratis
Contact: Jaouad en Elli

 ELKE 1E EN 3E DINSDAG VAN DE MAAND 

 17U00 - 20U00 

Wooncafé 
Is wonen iets wat je bezig houdt? Vind je hu-
ren duur? Is je energiefactuur te hoog? Weet je 
niet welke organisatie jou kan helpen met jouw 
vragen over wonen? In de wooncafés hebben 
we het elke maand over een ander woonthe-
ma. Hapje en drankje worden voorzien. 
Praktisch: gratis
Contact: Mirjam, Abdelatif

 DINSDAG  13U00 

 DONDERDAG  09U30 

Koffie & formulieren 
Begrijp je een brief niet? Wil je hulp om een 
formulier in te vullen? Wil je bellen naar een 
dienst? Heb je een vraag? Kom langs, drink 
een koffie en spreek met andere mensen. Onze 
vrijwilligers helpen jou graag verder. Samen 
lukt het wel.  
Praktisch: gratis. Kom op tijd. Dan heb je 
meer kans dat jij jouw vraag kan stellen. Koffie 
komen drinken, kan altijd.
Contact: Melissa
Koffie & formulieren is een samenwerking tussen CAW 

Antwerpen en SAAMO 

 WOENSDAG 09U30 - 12U30 

Digi-tafel & digi-leen
Heb je vragen over computer, smartphone of 
tablet? Wil je meer weten over e-mail, internet, 
bankieren, Itsme, Payconiq, phishing of QR-
codes? Begrijp je de woorden niet? Vrijwilligers 
helpen je met al je vragen en twijfels. Kom langs 
om samen de digitale wereld te ontdekken.
Wil je een digi-buddy waarmee je op je eigen 
tempo aan de slag gaat? Je hebt zelf geen 
computer nodig, je kan bij ons een laptop 
gebruiken. 
Praktisch: gratis
Contact: Rayan 

 DE JARDIN: WOENSDAG  14U00 - 16U00 

 WERKTUYN: VRIJDAG  15U30 - 17U30 

De jardin & Werktuyn 
Ben je graag bezig? Werk je graag met planten? 
Samen met vrijwilligers en buurtbewoners met 
groene vingers maken we bloeiende samentui-
nen. In De jardin kan je ook Nederlands oefenen 
met een taalvrijwilliger. 
Praktisch: gratis. Niet in november, december, 
januari en februari. 
De jardin, Blijde Inkomststraat 8, 
2140 Borgerhout 
Werktuyn, Reizigersstraat, 2140 Borgerhout
Contact: Jaouad
De jardin is een samenwerking tussen SAAMO  
Borgerhout en instituut Maris Stella Sint-Agnes die 
hun ruimte ter beschikking stellen en groen terug 
geven aan de buurt. 

Werktuyn is een samenwerking tussen SAAMO  
Borgerhout, ‘t Werkhuys en De Kompaan.  

 DONDERDAG 9U30 - 12U30 

Red het voetpad 
Wie al iets ouder is, voelt zich soms onvei-
lig door de losliggende stenen en moeilijke 
oversteekplaatsen. Samen met wie er last 
van heeft, screenen wij straten om de stoep 
en oversteekplaatsen te verbeteren. Help je 
graag mee? 
Praktisch: We vertrekken altijd vanuit SAAMO 
Borgerbaan naar de locatie waar wij de straten 
screenen. 
Contact: Jaouad
Red het voetpad is een activiteit van SAAMO en het 
district Borgerhout. 

 DONDERDAG 13U00 - 16U00 

Craftivism op donderdag 
Samen denken we na over de buurt. We zoe-
ken creatieve manieren om onze boodschap-
pen zichtbaar te maken. Samen maken we een 
planning op. Kom je mee doen? 
Praktisch: gratis. Inschrijven is niet nodig.  
Contact: Lieke

 VRIJDAG 16U00 - 18U00 

Vrouwengroep 
Wil je andere vrouwen leren kennen? Samen 
oefenen we Nederlands.  
Contact: Malika 0496 84 06 53
De vrouwengroep is een activiteit van Al Amal 

 ZATERDAG  14U00 - 16U00 

Sporten met Samen op straat 
Ben je tussen de 15 en 25 jaar en heb je zin om 
te sporten? De jongeren van Samen op straat 
zaalvoetballen of lopen in de sporthal All-in. 
Kom langs. 
Praktisch: Bevestig via sms aan Khalid of  
Ahmed. We sporten in Sporthal All-in, Slacht-
huislaan 44, 2060 Antwerpen. Gratis. 
Contact: Khalid, Ahmed 

 VRIJDAG 18U00 - 22U00 

 ZATERDAG 18U00 – 22U00 

Hangen met Samen op straat 
Ben je 15+? Of heb je veel contact met jon-
geren? Heb je nood aan een babbel of wil je 
graag iets kwijt? Kom langs. 
Praktisch: Mahaal, Kwekerijstraat 94, 2140 
Borgerhout. Gratis. 
Contact: Khalid, Ahmed

 ELKE EERSTE ZATERDAG OM DE 2 MAANDEN 

 (FEBRUARI, APRIL, JUNI, OKTOBER,  

 DECEMBER) 13U00 - 16U00

Repair café
In een Repair Café herstellen we dingen die 
je anders zou afdanken. Door de rits van je 
favoriete jas te herstellen, je messen te slijpen 
of een nieuwe kabel aan je koffiemachine te 
zetten, geef je de dingen een langer leven. Dat 
is goed voor het milieu en je portemonnee.
Praktisch: Ecohuis, Turnhoutsebaan 139, 2140 
Borgerhout, vrije bijdrage
Contact: Lieke
Het Repaircafé is een samenwerking tussen SAAMO 
Borgerbaan en het Ecohuis Antwerpen.

Wat kan je hier doen?

“Ik ben buurthuismedewerker. Ik zorg er mee 
voor dat een buurtwerk een gezellige plek is 
waar iedereen zich goed voelt.”

KADRA
kadra.farah@saamo.be - 0483 26 71 17

“Weten waar je allemaal recht op hebt. Vanuit 
team Sociale Bescherming zoek ik samen met 
Melissa, Rayan en enthousiaste vrijwilligers 
naar aanpakken die echt werken.”

NINA 
nina.bresseleers@saamo.be - 0488 57 66 87

“Iedereen kan op een dag steun van het 
OCMW nodig hebben. Ik begeleid mensen in 
Borgerhout die hun weg niet makkelijk vinden 
naar een OCMW en die deze steun nu nodig 
hebben.”

MARYAM
maryam.barriche@saamo.be - 0486 08 35 54

“Een goede woning vinden in Antwerpen is 
niet makkelijk. Ik werk mee aan manieren om 
mensen hun woonproblemen mee op tafel te 
leggen. En ik ontwikkel mee modellen waar-
door er meer betaalbare en goede woningen 
komen.”

ABDELATIF
abdelatif.aitahmed@saamo.be - 0489 16 46 70

“Mijn focus is Pleinhuis Zermatt. Samen met 
de buurtbewoners van het Terloplein zoek ik 
naar manieren om het pleinhuis optimaal te 
gebruiken.”

WOUTER
wouter.verrees@saamo.be - 0484 22 92 87

“Meer betaalbare en goede woningen is echt 
mijn ding. Ik zoek modellen om meer Borger-
houtse woningen in orde te krijgen.”

SVEN
sven.claes@saamo.be - 0488 67 31 91

“In Borgerhout en Antwerpen zijn er veel 
organisaties die jou kunnen helpen, maar 
het is soms moeilijk om die te vinden. Onze 
vrijwilligers helpen jou om de hulp te krijgen 
die je nodig hebt.”

MELISSA
melissa.cowpe@saamo.be - 0488 67 35 27

“Waarom zijn de zuinigste huishoudtoestellen 
net de duurste? Ik ga mee op zoek naar ma-
nieren om zuinige wasmachines in de huizen 
te krijgen van de mensen die ze het meeste 
nodig hebben.”

MIRJAM 
mirjam.henkens@saamo.be - 0488 04 99 00

“Ik werk voor Ligo Antwerpen. In Buurtwerk 
Borgerbaan kom ik één namiddag per week 
om met jou te bekijken wat jij wil leren. Samen 
gaan we op zoek naar de antwoorden.” 

GOELE 
openleersalon.borgerhout@ligo-antwerpen.be - 
0487 49 67 85

“Mij vind je aan het onthaal. Ik zorg dat je vlot 
je weg vindt in SAAMO Borgerbaan en de 
juiste mensen vindt.”

WENDY
wendy.dieltjens@saamo.be - 03 270 39 46

“Samen zoeken we uit wat solidariteit juist wil 
én hoe we ermee aan de slag kunnen gaan in 
Borgerhout. Ik doe dat samen met Elli.”

LIEKE
lieke.knoops@saamo.be - 0490 44 52 95

“Elke dag ben ik op pad in Borgerhout. Kom je 
mij in de wijk tegen en ben je benieuwd naar 
waar je allemaal recht op hebt? Ik zoek dit sa-
men met jou uit. Ik ben ook je aanspreekpunt 
voor die moeilijke computers en gsm’s.” 

RAYAN
rayan.awad@saamo.be - 0489 53 23 19 

“Samen zoeken we uit wat solidariteit juist wil 
én hoe we ermee aan de slag kunnen gaan in 
Borgerhout. Ik doe dat samen met Lieke.”

ELLI
elli.fernandes@saamo.be - 0485 32 41 87

“Jongeren in Borgerhout en wat zij nodig 
hebben is echt mijn ding. Iedereen die hun 
belangen belangrijk vindt is mijn bondgenoot. 
Ik doe dat samen met Khalid.”

AHMED
ahmed.ouladabdellah@saamo.be - 0484 89 29 41

“Wie ruimte het meest nodig heeft, heeft vaak 
de minste plaats. Ik ga in Borgerhout op zoek 
naar ruimte die we samen kunnen gebruiken 
en delen: leegstaande speelplaatsen, pleintjes 
of andere plaatsen.” 

JAOUAD
jaouad.elbouzidi@saamo.be - 0488 18 72 91

“Jongeren in Borgerhout en wat zij nodig 
hebben is echt mijn ding. Iedereen die hun 
belangen belangrijk vindt is mijn bondgenoot. 
Ik doe dat samen met Ahmed.”

KHALID
khalid.ouad@saamo.be - 0471 11 32 98

Deze medewerkers runnen samen met vrijwilligers een dynamisch buurtwerk in Borgerhout. Je kan 
hen tegenkomen op de Turnhoutsebaan 236 of ergens anders in Borgerhout. Spreek hen aan. 

Weekkalender  MAANDAG  DINSDAG  WOENSDAG  DONDERDAG  ZATERDAG  VRIJDAG 

“Door vrijwilligerswerk te doen en vormingen 
te doen van Samen op straat, heb ik mezelf 
beter leren kennen. Ik ben tot rust gekomen. 
Nu kom ik ook vrijwilligerswerk doen in De 
jardin bij Jaouad, samen met de volwassen 
vrijwilligers. En dat vind ik heel tof.”

MARWAN

Let op: in juli en augustus maken we een andere planning.  
Kijk naar ons scherm en onze Facebook.

En ook dit:

Heb jij de financiële steun 
waar je recht op hebt? 
Kom langs voor een eerste kennis- 
making met De Budgetgidsen. Nadien 
kijk je samen met een vrijwilliger of je 
alle steun krijgt waar je recht op hebt. 
Samen maken jullie je administratie in 
orde zodat je zelf verder kan. 
Praktisch: Maak telefonisch, via 
WhatsApp of aan het onthaal een 
afspraak voor een eerste gesprek. 
Contact: Nina 

Ken je Rayan, Khalid en  
Ahmed? 
Elke dag kan je hen zien op straat of 
op pleintjes in Borgerhout. Kom je 
hen tegen? Praat met hen. Zij kennen 
de activiteiten en de diensten in de 
wijk heel goed. Misschien kunnen ze 
mee zoeken naar antwoorden op jouw 
vragen. En kan je samen bekijken waar 
jij recht op hebt.  

Wil je werken? 
Ben je nu niet ingeschreven als 
werkzoekende? Twijfel je om werk te 
zoeken? We kijken samen wat jij graag 
wil en kan doen: werk zoeken, een 
opleiding of vrijwilligerswerk?   
Praktisch: Bel of mail met Allahmir of 
Zerin om een afspraak te maken.
Contact: allahmir.nawrozi@saamo.be – 
0488 57 53 74 
zerin.oral@saamo.be – 0485 68 97 02 

Zin om te helpen? 
Zoek je vrijwilligerswerk in jouw buurt? 
Een buurtwerk kan altijd de hulp ge-
bruiken van actieve buurtbewoners en 
vrijwilligers. We zoeken onder andere 
vrijwilligers voor het onthaal, voor de 
budgetgidsen, vrijwilligers om mee 
huurwoningen te zoeken en toogvrij-
willigers. Kom langs en we bekijken 
samen waar jouw talenten liggen.
Praktisch: Maak een afspraak voor een 
gesprek met Nina. 
Contact: Nina

Wil je met ons  
meewerken aan  
‘goed buurtwerk’? 
Een buurtwerk draait niet op mede-
werkers alleen. Wil je meedenken en 
meewerken? Zo komen we regelmatig 
samen met de ‘vrienden van Borger-
baan’ om zaken te bespreken. Krijg je 
ook graag een uitnodiging? Laat ons 
iets weten. 
Contact: Jaouad

Wil je Nederlands  
oefenen?
In Buurtwerk Borgerbaan kan je tijdens 
onze gezellige activiteiten Nederlands 
oefenen. Bekijk samen met ons welke 
activiteit je leuk vindt en we zoeken ie-
mand die dan met jou wil en kan praten.
Praktisch: Maak telefonisch of aan het 
onthaal een afspraak.
Contact: Maryam
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