03 216 06 36
Je kan ons bellen tijdens onze openingsuren.
saamo.be/antwerpen
SAAMOAntwerpen & BuurtwerkDeStek
saamo_antwerpen
saamo_antwerpen

Wil je een ruimte gebruiken?
Zoek je een ruimte in de buurt om te vergaderen? Wanneer
het buurthuis vrij is, kunnen buurtbewoners of verenigingen
er een ruimte gebruiken voor hun activiteiten.
Maak een afspraak met Titia.
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Sint-Bernardsesteenweg 197
2020 Antwerpen-Kiel

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.

Ze werken met hen en partners aan concrete
oplossingen.
Uitsluiting aanpakken doe je niet alleen.
SAAMO De Stek werkt samen met veel
partners waaronder: CAW Antwerpen, Ligo
Antwerpen, Webpunt, CO NOVA, Woonzorgcentrum Hollebeek, Kras, de Stadsmarinier,
Formaat, Villa Caloes, Huis van het Kind,
de Voorzorg en Recht-Op vzw.

Medewerkers van SAAMO brengen mensen
die uitsluiting ervaren samen.

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

SAAMO De Stek is een werking van SAAMO.
SAAMO pakt samen met jou uitsluiting aan.

“Na mijn ongeluk zat ik lang
thuis. In mijn zoektocht naar
vrijwilligerswerk werd ik
vaak geconfronteerd met
wat ik niet meer kon. In De
Stek doe ik vrijwilligerswerk
op maat van wat ik wel kan.”
THIERRY

SAAMO De Stek is je buurtwerk op het Kiel.
SAAMO De Stek bouwt mee aan een wijk Kiel waar 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 de stek
maandag
09u30 - 12u30
dinsdag
09u30 - 12u30 | 13u00 - 16u00
woensdag gesloten
donderdag 09u30 - 12u30 | 13u00 - 16u00 | 18u00 - 20u00
vrijdag
13u00 - 16u00
zaterdag
15u00 - 18u00
		
(elke 2e en 4e zaterdag van de maand*)
zondag & feestdagen gesloten
* De Stek op zaterdag gaat soms door in SAAMO De Stek en soms op een andere locatie
op het Kiel. Kijk naar onze Facebook of op het scherm om de exacte locatie te zien.

Wat kan je hier doen?
Weekkalender

MAANDAG

MAANDAG 10U00 - 12U00

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: Zerin, Sarah, Joke
MAANDAG 10U00 - 12U00

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 QRcodes? 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: Zahid
DINSDAG 10U00 - 12U00
DONDERDAG 10U00 - 12U00

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: Driss
Koffie & formulieren is een samenwerking tussen CAW
Antwerpen en SAAMO.
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: Bie
Het Open leersalon is een activiteit van Ligo Antwerpen
en SAAMO.

DINSDAG

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

WOENSDAG

DONDERDAG

WOENSDAG 13U00 - 16U00
VRIJDAG 13U00 - 16U00

VRIJDAG

Woon je in Kielparktoren
of Braemblokken?

ZATERDAG

Denk je mee na over hoe we jouw woningblok en de publieke ruimte gezelliger en
mooier kunnen maken? Tijdens blokbabbels werken we actief aan de aanpassing
van de ruimte rond jouw blok, zodat jij en
je buren deze ruimte aangenamer vinden.
Praktisch: Hou de de affiches aan jouw
blok in ‘t oog voor de data. Sluit je aan als
je wil bij de Whatsappgroepen of Facebookgroep ‘Kielse vrienden’.
Contact: Koen

DONDERDAG 13U30 - 15U30

Buurtgoed

De kloostertuin
Samen bouwen we aan een nieuwe groenruimte voor de buurt, op maat van de buurt, gecreëerd door de buurt. Samen tuinieren, bouwen,
leren, ontmoeten en ontspannen in een nieuwe
groene oase.
Praktisch: Woonzorgcentrum Hollebeek,
Turnerstraat 38, 2020 Kiel. Niet in november,
december, januari en februari. Vanaf 13 april
werken we buiten.
Contact: Diether
De kloostertuin is een samenwerking tussen SAAMO en
WZC Hollebeek.

Neem wat je nodig hebt, geef wat je kan
missen. Je vindt er spullen zoals kleding
of servies.
Praktisch: gratis
Contact: Farah
DONDERDAG 18U00 - 20U00

Buurtwerk is open

Wil je werken?

Een gezellige avond. We voorzien elke
week een andere activiteit.
Praktisch: gratis
Contact: Joke

Ben je op zoek naar een goede job? We
kijken samen wat jij graag wil en kan
doen: werk zoeken, een opleiding of
vrijwilligerswerk. We organiseren bijvoorbeeld ook infosessies samen met de
vakbonden.
Praktisch: Maak een afspraak
Contact: Zerin, Sarah, Joke

VRIJDAG 13U00 - 16U00

WOENSDAG 10U00 - 12U30

Buurtatelier

De achtertuin
Werk je graag in de tuin? Ben je graag bezig
met de natuur? Werk je graag samen met
anderen? Dan is samentuinen in de achtertuin
zeker iets voor jou.
Praktisch: CO NOVA, Schijfstraat 105, 2020
Kiel. Niet in november, december, januari en
februari. Vanaf 13 april werken we buiten.
Contact: Diether
De achtertuin is een samenwerking tussen SAAMO en
CO NOVA.
ELKE EERSTE DONDERDAG VAN DE MAAND
09U30 - 12U00

Vrijetijdsloket
Wil je iets leuk doen? Weet je de weg niet
goed? In het vrijetijdsloket zoeken we samen
een leuke en goedkope activiteit of uitstap.
Praktisch: CO NOVA, Schijfstraat 105, 2020
Antwerpen
Contact: Farah
Het Vrijetijdsloket is een activiteit van CO NOVA, RechtOp vzw, STA-AN vzw, Buurtsport en SAAMO.

Samen bouwen en repareren, dromen en creëren we verder aan een warm huis in een warme
buurt. Wil je iets maken, leren of een talent
delen? Dan is het buurtatelier de perfecte plek.
Praktisch: In de koude maanden doen we dit in
SAAMO De Stek, in de warme maanden in de
Kloostertuin, Turnerstraat 38, 2020 Antwerpen-Kiel. Vanaf 13 april gaat het buurtatelier
door in de Kloostertuin.
Contact: Diether

Wat denk je van vakantie?
Iedereen verdient vakantie. Ook als je
weinig geld hebt, kan je een daguitstap
maken of op vakantie gaan. Als je boekt
via ‘Iedereen Verdient Vakantie’ betaal je
minder.
Praktisch: Kom langs tijdens onze openingsuren. We kijken naar het aanbod en
reserveren samen.
Contact: Farah en Driss

VRIJDAGAVOND
ZATERDAGAVOND

Hangen met Samen op straat

Zin om te helpen?

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
om te gamen, te babbelen of om met ons na te
denken over de buurt.
Praktisch: De uren zijn variabel. Contacteer
Brahim of Ilias als je wil komen.
Contact: Brahim, Ilias

Zoek je vrijwilligerswerk in jouw buurt?
Een buurtwerk kan altijd de hulp gebruiken van actieve buurtbewoners en vrijwilligers. We zoeken onder andere vrijwilligers
voor de deelkast, de samentuinen, Koffie
& formulieren of De Budgetgidsen. Kom
langs en we bekijken samen waar jouw
talenten liggen.
Praktisch: Maak een afspraak voor een
gesprek.
Contact: Driss, Titia

DONDERDAG 13U00 - 16U00

Voor en door de buurt
Er zijn voor elkaar is belangrijk in een buurt.
We praten, denken na en plannen wat we voor
onze buurt en onze buren kunnen doen. We
zijn benieuwd naar jouw ideeën, dus aarzel
niet en kom erbij.
Praktisch: Inschrijven is niet nodig.
Contact: Farah

Doorlopende
activiteiten

Werk mee aan ‘goed
buurtwerk’
Een buurtwerk draait niet op medewerkers alleen. Wil je meedenken en meewerken? Zo komen we regelmatig samen met
de ‘vrienden van De Stek’ om zaken te
bespreken. Krijg je ook graag een uitnodiging? Laat ons iets weten.
Contact: Diether

Heb jij alle financiële
steun waar je recht op
hebt?
Kom langs voor een eerste kennismaking 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: Katleen

Wil je Nederlands oefenen?
In Buurtwerk De Stek kan je 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: Farah

Ken je Brahim en Ilias?
Elke dag kan je hen zien op straat of op
pleintjes van het Kiel. 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.

Het SAAMO-volk
Deze medewerkers runnen samen met vrijwilligers een dynamisch buurtwerk op het Kiel. Je kan hen
tegenkomen in de Sint-Bernardsesteenweg 197 of ergens anders op het Kiel. Spreek hen aan.

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

titia.vandenengel@saamo.be - 0488 66 60 86

“Wie ruimte het meest nodig heeft, heeft vaak
de minste plaats. Ik ga op het Kiel op zoek
naar ruimte die we samen kunnen gebruiken
en delen: leegstaande tuinen, daken of andere
plaatsen. Ik doe dat samen met Koen.”

“Ben je nu niet ingeschreven als werkzoekende? Maar denk je erover om opnieuw te werken? Ik zoek samen met jou wat je kan doen.”
ZERIN

zerin.oral@saamo.be - 0485 68 97 02

DIETHER

diether.geniets@saamo.be - 0472 12 52 29

“Mijn thema in SAAMO De Stek is solidariteit.
Een woord waar veel onder past. We zoeken
samen uit wat er nodig is aan solidariteit
onder elkaar en in de buurt.”
FARAH

farah.mehdaoui@saamo.be - 0490 56 78 03

“Wie ruimte het meest nodig heeft, heeft vaak
de minste plaats. Ik ga op het Kiel op zoek
naar ruimte die we samen kunnen gebruiken
en delen: leegstaande tuinen, daken of het
buurtwerk zelf. Ik doe dat samen met Diether.”

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

joke.janssens@saamo.be - 0488 66 57 72

KOEN

“Jongeren op het Kiel en wat zij nodig hebben
is echt mijn ding. Iedereen die hun belangen
belangrijk vindt is mijn bondgenoot. Ik doe
dat samen met Ilias.”
BRAHIM

brahim.siraj@saamo.be - 0488 57 51 56

“Jongeren op het Kiel en wat zij nodig hebben
is echt mijn ding. Iedereen die hun belangen
belangrijk vindt is mijn bondgenoot. Ik doe
dat samen met Brahim.”
ILIAS

ilias.aissati@saamo.be - 0487 61 49 69

koen.mees@saamo.be - 0499 43 61 86

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

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

sarah.nys@saamo.be - 0485 64 67 23

DRISS

driss.bidane@saamo.be - 0473 85 45 08

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

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

sandra.rombout@saamo.be - 03 216 06 36

KATLEEN

“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. Zo kunnen zij er ook rekening mee
houden, dat dit niet voor iedereen makkelijk
is, die digitale wereld.”

katleen.nuyts@saamo.be - 0473 86 82 87

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

openleersalon.kiel@ligo-antwerpen.be 0486 42 08 65

ZAHID

zahid.ghaida@saamo.be - 0488 57 61 31

“Na mijn pensioen viel ik in een zwart gat.
In De Stek leerde ik uit mijn comfortzone
komen. Ik leerde er nieuwe mensen, talenten
en interesses kennen.”
PATRICK

