
SAAMO De Wijk 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 ervaren samen. Ze werken met 
hen en partners aan concrete oplossingen.

Uitsluiting aanpakken doe je niet alleen. 
SAAMO De Wijk werkt samen met veel part-
ners waaronder: Huis van het Kind Antwer-
pen-Noord De Wijk, Ligo Antwerpen, CAW 
Antwerpen, Webpunt, Ontmoetingscentrum 
Het Oude Badhuis, bibliotheek Permeke en 
Red Star Line Museum.

Wil je ook samenwerken met SAAMO De 
Wijk? Neem contact op met Patrick.  

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

Willy Vandersteenplein 1
2060 Antwerpen

Na 18u00:

Lange Scholiersstraat 94
2060 Antwerpen

Wil je een ruimte gebruiken?

Zoek je een ruimte in de buurt om te 
vergaderen? Wanneer Centrum De 
Wijk vrij is, kunnen buurtbewoners of 
verenigingen er een ruimte gebruiken 
voor hun activiteiten. Maak een afspraak 
met Rabia. 

Ben je een opstartende vereniging? 
Dan kan je misschien ook in Union 2060 
terecht op het Stuivenbergplein 7. Union 
2060 is een experiment om leegstaande 
panden samen te gebruiken. Maak een 
afspraak met Patrick.  v
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03 270 39 46
Je kan ons bellen tijdens onze openingsuren.

  saamo.be/antwerpen
  SAAMOAntwerpen & BuurtwerkDeWijk
  saamo_antwerpen
  saamo_antwerpen

SAAMO De Wijk is je buurtwerk in Antwerpen-Noord.
SAAMO De Wijk bouwt mee aan een 2060 waarin er plaats is voor iedereen
en niemand uitgesloten wordt. 

SAAMO De Wijk werkt nauw samen het Huis van het Kind De Wijk. In een Huis van 
het Kind kunnen ouders en kinderen terecht voor alles rond opvoeden en opgroeien.

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 De Wijk:
maandag 13u00 - 16u00
dinsdag  10u00 - 16u00  
woensdag  09u30 - 13u00  
donderdag  13u00 - 16u00 | 18u00 - 20u00
vrijdag gesloten
zaterdag  12u00 - 15u00 (elke 1e en 3e zaterdag van de maand)
zondag & feestdagen   gesloten

Union 2060, Stuivenbergplein 7, 2060 Antwerpen is open op:
woensdag  14u00 - 16u00 (bel Patrick om de deur te openen)

http://saamo.be/antwerpen
https://www.facebook.com/SAAMOAntwerpen
https://www.facebook.com/groups/BuurtwerkDeWijk
http://www.instagram.com/saamo_antwerpen
https://twitter.com/saamo_antwerpen


Het SAAMO-volk

 MAANDAG 13U00 - 15U00 

 WOENSDAG 9U30 - 11U30 

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? Samen lukt het 
wel. We drinken een koffie en de vrijwilligers 
helpen je graag verder. We zoeken samen een 
antwoord en verwijzen je door.    
Praktisch: gratis
Contact: Katrien
Koffie & formulieren is een samenwerking tussen  
CAW Antwerpen en SAAMO

 MAANDAG 14U00 - 16U00 

2-spraak
Wil je één uur per week Nederlands oefenen in 
duo? De vrijwilligers van 2-spraak zoeken jouw 
duo-partner.  
Praktisch: gratis. Wie Nederlands leert heeft 
niveau 2.1 nodig. Op donderdagavond enkel  
op afspraak: 2-spraak.dewijk@saamo.be of  
0487 33 44 13
Contact: Frederike

 DINSDAG 10U00 - 13U00 

Samen praten – samen eten 
We koken samen, praten samen en eten 
samen.
Contact: Marion

 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 De Wijk
Contact: Elli - 0485 32 41 87

 DINSDAG 13U00 - 15U30 

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: Sofie
Het Open leersalon is een activiteit van Ligo  
Antwerpen en SAAMO

 DINSDAG 13U00 - 16U00 

 DONDERDAG 13U00 - 16U00 I 18U00 - 20U00 

Deelkast 
Neem wat je nodig hebt, geef wat je kan mis-
sen. Je vindt er spullen zoals boeken of kleren.  
Praktisch: gratis
Contact: Hanine 

 DINSDAG 13U00 - 15U00 

 DONDERDAG 13U00 - 15U00 

Deelwinkel | Deelcrea  
Kom langs in onze deelwinkel voor kleding 
en bedlinnen. Breng iets binnen, of neem iets 
mee. Kan je naaien? Welkom op dinsdag. We 
maken met kapotte kleren iets nieuw.
Praktisch: gratis. Van Kerckhovestraat 82, 
2060 Antwerpen 
Contact: Hanine 

 WOENSDAG 10U00 - 12U00 

Fietsatelier
Heb je een probleem met je fiets? Kom langs.
Praktisch: gratis
Contact: Hanine

 WOENSDAG 10U00 - 12U00 

Samen zorg dragen
Wil je de binnenkoer en de tuin van het 
buurtwerk mee vormgeven? Wil je mee zorgen 
voor de bloemen en planten? We doen ook 
kleine klusjes in huis en dragen zorg voor het 
werkmateriaal.
Contact: Patrick

 WOENSDAG 17U30 - 21U00 

 VRIJDAG 17U30 – 21U00 

Hangen met Samen op straat 
Ben je tussen de 15 en 25 jaar? Of heb je veel 
contact met jongeren? Heb je nood aan een 
babbel of wil je graag iets kwijt? Kom langs. 
Praktisch: gratis
Contact: Karim, Jamal

 DONDERDAG 13U00 - 16U00 

Infopunt vragen rond werk  
Heb je vragen in je zoektocht naar werk en/of 
een opleiding? Kom langs. Samen bekijken we 
welke stappen je kan zetten. 
Praktisch: gratis  
Contact: Oussama, Allahmir

 DONDERDAG 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: Rianne 

 DONDERDAG 13U00 - 16U00 

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: Marleen

 ELKE 1STE EN 3DE DONDERDAG VAN DE 

MAAND 18U00 - 20U00 

2060-jam
Muziek kan iets betekenen voor solidariteit 
in een buurt. Woon jij in 2060 en speel jij een 
instrument of zing je? Kom mee doen.
Praktisch: breng je eigen instrument mee
Contact: Hanine

 ELKE 2DE DONDERDAG VAN DE MAAND  

 18U00 - 20U00 

 ELKE 3DE ZATERDAG VAN DE MAAND 

 12U00 - 15U00 

Samen 2060
We praten samen in groep over ideeën voor de 
buurt. Geef jouw mening en denk mee na. We 
maken er een gezellige avond of namiddag van.
Contact: Frederike, Hanine

 ELKE LAATSTE VRIJDAG VAN DE MAAND 

 13U00 -16U00 

Pretloket  
Wil je iets leuk doen? Weet je de weg niet 
goed?  In het Pretloket zoek je samen een 
leuke en goedkope activiteit of uitstap.   
Het Pretloket is een activiteit van Recht-Op vzw

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. In Centrum De 
Wijk werk ik voor SAAMO De Wijk én voor het 
Huis van het Kind.”

RABIA
rabia.bouchikhi@saamo.be - 0483 26 69 51

“Ik hou van computers en ik help je samen 
met vrijwilligers op weg in je zoektocht in 
de digitale wereld. Tegelijk praat ik ook met 
diensten zodat ze er ook rekening mee hou-
den, dat dit niet voor iedereen makkelijk is, 
die digitale wereld.”

MARLEEN 
marleen.janssens@saamo.be - 0484 22 91 28 

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

MARION 
marion.vanbossel@saamo.be - 0483 26 68 20 

“Ben je nu niet ingeschreven als werkzoeken-
de? Maar denk je erover om opnieuw te wer-
ken? Ik zoek samen met jou wat je kan doen.”

ALLAHMIR
allahmir.nawrozi@saamo.be - 0488 57 53 74 

“Ken je het? Je loopt van interim naar inte-
rim? En intussen kan je niet meer nadenken 
over wat jij eigenlijk echt wil op het vlak van 
werk? Samen met mijn collega Chris zoeken 
we uit wat jij nodig hebt.”

OUSSAMA
oussama.kasmi@saamo.be - 0485 68 76 94 

“Mijn focus is gedeeld ruimtegebruik. We ex-
perimenteren in Union 2060, 2 verdiepingen 
boven de tapijtenwinkel aan het Stuivenberg-
plein. Samen met lokale verenigingen zoek ik 
naar manieren om samen deze leegstaande 
ruimte optimaal te gebruiken.”

PATRICK 
patrick.vinck@saamo.be - 0485 82 37 42

“Ken je het? Je loopt van interim naar inte-
rim? En intussen kan je niet meer nadenken 
over wat jij eigenlijk echt wil op het vlak van 
werk? Samen met mijn collega Oussama zoe-
ken we uit wat jij nodig hebt. Daarnaast werk 
ik met onze collega’s in heel Vlaanderen en 
Brussel rond werk en goed werk vinden.”

CHRIS
chris.haesendonckx@saamo.be - 0485 31 16 79

“In 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.”

KATRIEN
katrien.casteels@saamo.be - 0488 57 67 14

“Weten waar je allemaal recht op hebt. Hoe 
krijg je het overzicht? Samen met vrijwilligers 
zoeken we aanpakken die echt werken.”

LIEF 
lief.vogels@saamo.be - 0498 54 16 19

“Iedereen kan op een dag steun van het 
OCMW nodig hebben. Ik ga op weg met  
mensen die, deze steun nu nodig hebben.”

RIANNE
rianne.hermans@saamo.be

“Wil je in gesprek gaan over jouw rechten? 
Zit je vast met een vraag en weet niet waar te 
gaan? Van dinsdag tot vrijdag vind je mij in de 
wijk Antwerpen-Noord. Spreek mij gerust aan.” 

BELINDA  
belinda.boateng@saamo.be - 0483 17 19 54 

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

SOFIE  
openleersalon.antwerpennoord@ligo-antwerpen.be 
- 0486 79 08 60

“Mensen: we hebben verschillen, maar ook veel 
gemeenschappelijkheden. Wil je je buur leren 
kennen? En mee nadenken over hoe we er voor 
elkaar kunnen zijn? Dan ben je bij mijn collega 
Hanine en mij aan het juiste adres. Help mee 
aan een solidaire buurt voor iedereen.”

FREDERIKE
frederike.masure@saamo.be - 0471 65 98 98

“Mensen: we hebben verschillen, maar ook veel 
gemeenschappelijkheden. Wil je je buur leren 
kennen? En mee nadenken over hoe we er voor 
elkaar kunnen zijn? Dan ben je bij mijn collega 
Frederike en mij aan het juiste adres. Help mee 
aan een solidaire buurt voor iedereen.”

HANINE
hanine.berrihi@saamo.be - 0484 58 86 93

“Ik ben vooral bezig met het toeleiden en  
begeleiden van buurtvrijwilligers. Vanuit 
Samen Op Straat werk ik mee aan contacten, 
relaties en dialoog tussen jongeren en de 
buurt. Ik doe dat samen met Karim.” 

JAMAL
jamal.elbouchali@saamo.be - 0483 71 77 52

“Jongeren in Antwerpen-Noord en wat zij 
nodig hebben is echt mijn ding. Iedereen die 
hun belangen belangrijk vindt is mijn bond-
genoot. Ik doe dat samen met Jamal.”

KARIM
karim.ayojel@saamo.be - 0485 32 50 62

Deze medewerkers runnen samen met vrijwilligers een dynamisch buurtwerk in Antwerpen-Noord.  
Je kan hen tegenkomen in Centrum De Wijk of ergens anders in Antwerpen-Noord. Spreek hen aan. 

Weekkalender  MAANDAG  DINSDAG  WOENSDAG  DONDERDAG  ZATERDAG  VRIJDAG Doorlopende 
activiteiten

Heb jij alle 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: Lief 

Ken je Belinda, Jamal en 
Karim? 
Bijna elke dag kan je hen zien op straat 
of op pleintjes in Antwerpen-Noord. 
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.

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 om Nederlands te oefenen, 
onthaalvrijwilligers, budgetgidsen en 
helpers. Kom langs en we bekijken 
samen waar jouw talenten liggen. 
Praktisch: Maak een afspraak voor  
een gesprek met één van onze mede-
werkers. 

Wil je 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 De Wijk’ 
om zaken te bespreken. Krijg je ook 
graag een uitnodiging? Laat ons iets 
weten. 
Contact: Marion, Patrick 

Wil je Nederlands  
oefenen? 
In Buurtwerk De Wijk kan je een 
duo-partner vinden via 2-spraak. Je kan 
ook tijdens onze gezellige activiteiten 
Nederlands oefenen. Bekijk samen met 
ons welke activiteit je leuk vindt en we 
zoeken iemand die dan met jou wil en 
kan praten. 
Praktisch: Maak telefonisch of aan het 
onthaal een afspraak. 
Contact: Frederike

“De Wijk is mijn tweede thuis. Ik doe hier samen met 
anderen vrijwilligerswerk. Ik heb hier mooie vriend-
schappen kunnen opbouwen. Toen ik geen inkomen of 
geldige verblijfsdocumenten had, heb ik hier mijn net-
werk kunnen uitbouwen. En nu heb ik een inkomen en 
papieren en is mijn leven stabieler, maar blijf ik komen 
want mijn vriendinnen zijn hier. Het is niet goed om  
altijd thuis te zitten, dan krijg ik stress in mijn hoofd.  
Alleen thuiszitten daar word ik ziek van. Dan kom ik 
naar hier om te praten.”

FATIMA

Let op: in juli en augustus maken we een andere planning.  
Check onze Facebook-pagina.
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