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Wie zal nog het verschil maken voor een duurzame en sociale maatschappij 
als onze beweging in haar geheel niet krachtig vooruit springt? Het zijn onze 
bewegingspunten samen met al onze partnerorganisaties en vele medestanders 
die in elke gemeente of district mensen kunnen enthousiasmeren voor een 
solidaire samenleving. 

We bieden je daarom een heel concreet en breed aanbod om lokaal aan de slag te 
gaan. De inspiratie komt vanuit onze partnerorganisaties die uitkijken naar een 
lokale samenwerking. Ideeën spruiten ook voort uit de interne samenwerking 
tussen verschillende regio’s van beweging.net. Concrete vormingen worden je 
aangeboden door beweging.academie.

Gebruik dit aanbod om in jouw gemeente of district het verschil te maken. Spreek 
je plaatselijke stafmedewerker gerust aan voor de concrete aanpak van een 
actieplan. 

Annemie Verhoeven                           Marc Wellens
Regiosecretaris                            Regiovoorzitter

AAN DE SLAG 
IN JE BEWEGINGSPUNT

Deze activiteit vraagt niet veel werk. 
Organiseren maar! 

Voor deze activiteit heb je wat meer tijd en 
hulp nodig. Trommel wat volk op en starten 
maar!

In deze activiteit moet je wat meer tijd en 
werk steken. Zeker de moeite waard!

Onder elke activiteit/aanbod zal je handjes terugvinden. Het aantal handjes 
maakt duidelijk hoeveel tijd en werk deze activiteit kost. 
Dat maakt de keuze alvast wat gemakkelijker! 

Vind snel de activiteit die je zoekt! 
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Wat is een fietsbieb?
De fietsbieb zorgt ervoor dat je een degelijke kinderfiets (voor kinderen tot 12 
jaar) kan huren. Is de fiets te klein geworden, kan je die inruilen voor een ander 
exemplaar. Een fiets wordt onleend voor €20/jaar en de fietsbieb vraagt ook een 
waarborg van €20. De fiets staat tiptop in orde bij ontlening als je deze begint 
te gebruiken! 

Waarom?
De fietsbieb heeft meerdere doelstellingen.
• Fietsen is gezond en moet gestimuleerd worden bij kinderen.
• Kinderfietsen kopen is een dure aangelegenheid.
• Het duurzaamheidsaspect is eveneens belangrijk. We prefereren hierbij 
        gebruik in de plaats van bezit.

Hoe?
De Fietsbieb kan enkel functioneren dankzij vrijwilligers. Zij zorgen ervoor dat de 
fietsjes op punt staan en zo nodig hersteld worden. Daarmee krijgen fietsen een 
nieuw leven. Dat gebeurt zo veel mogelijk via sociale tewerkstellingsprojecten. 
Ook dit is een bewuste keuze.

FIETSBIEB
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Beweging.net bouwt uit!

In Vlaanderen zijn  er ondertussen 
34 fietsbiebs en beweging.net opent 
er voortdurend nieuwe. Ook in de 
Antwerpse regio willen we dit netwerk 
verder uitwerken. Wil je hiermee 
starten dan gaan we samen met je 
bewegingspunt op zoek naar:

Wil je hier graag mee aan de slag? 
Contacteer dan je stafmedewerker!

Vrijwilligers om de fietsbieb uit 
te bouwen: zowel vrijwilligers 
die fietsen kunnen repareren, 
administratieve wonders, als 
mensen die een fietsbieb willen 
openhouden.

Locatie om de fietsbieb open te 
doen.

De financiële basis om een 
duurzame fietsbieb uit te bouwen.

•

•

•
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Regelmatig horen we van inwoners 
dat straten, schoolomgevingen of 
woonomgevingen wel racecircuits 
lijken, terwijl 30 of 50 km/uur er de 
maximumsnelheid is. Inwoners voelen 
zich niet gehoord bij de politie of 
gemeente en hebben weinig hefbomen 
in handen om hun aanvoelen ook om te 
zetten in harde feiten die aantonen dat 
er een probleem is.

Daarom werd No Need For Speed 
in het leven geroepen. Beweging.net 
Antwerpen heeft twee snelheidsmeters 
ter beschikking. Die meters laten toe 
om eenvoudig de snelheid te meten 
van voorbijrijdende auto’s. Ze werken 
anoniem en nemen geen foto’s van de 
voertuigen, maar  tonen louter hoe snel 
het voertuig rijdt. Bewegingspunten, 
verenigingen en burgerinitiatieven 
rond verkeersveiligheid kunnen de 
snelheidsmeter uitlenen.

De keuze van de meetlocatie ligt bij de 
initiatiefnemers zelf.

Zelf snelheidsmetingen uitvoeren zien 
we als een vertrekpunt voor verdere 
actie:
• Koppelen we aan de metingen een
  sensibiliserende actie? 
• Bezorgen we de resultaten aan pers  
  en/of politici? 
• Of starten we een werkgroep rond
   verkeersveiligheid in de gemeente? 
   Het kan allemaal.

Wil je graag de speedgun gebruiken? 
Contacteer je stafmedewerker of 

bezoek de website: 
www.noneedforspeed.be

NO NEED FOR SPEED
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Luchtverontreiniging door verkeer verschilt van straat tot straat. Ga een blokje 
om en de lucht kan letterlijk opklaren. De overheid heeft te weinig meetpunten 
om goed in kaart te kunnen brengen hoe goed of slecht de luchtkwaliteit is. 

Gelukkig bestaan er goedkope manieren om de kwaliteit van de lucht zelf 
te gaan meten. De luchtpijp maakt van jullie wetenschappers. De data 
verschijnen op de kaart van de website. Op deze manier kan je op elk tijdstip van 
de dag gaan kijken hoe goed of slecht de luchtkwaliteit is. 

Door al deze data te verzamelen, kunnen we op termijn ook tendensen zien. 
Waar is de lucht slechter dan wettelijk toegelaten? 
Waar zien we eventuele overlap tussen luchtkwaliteit en bepaalde ziektes? 
En wat moet er gebeuren om elke burger gezonde lucht te laten inademen? 
Want iedereen heeft recht op gezonde lucht.
Het project werkt zo aan: bewustwording, agendasetting, betrokkenheid, 
datacollectie en dataverbinding.

LUCHTPIJP

HEB JIJ ENIG IDEE HOE GEZOND OF ONGEZOND DE LUCHT IS IN 
JOUW STRAAT? 

De ‘luchtpijp’ is een 
zelfbouwpakket (40 euro) 
waarmee je je eigen fijnstofmeter 
in elkaar knutselt. Hang de meter 
aan de dakgoot of het balkon, 
sluit hem aan op elektriciteit en 
connecteer hem met je wifi. Vanaf 
dan kan je elk moment van de 
dag lucht rondom jouw meter 
controleren en ben je verbonden 
met de 7.000 andere meters die 
vandaag al in Europa hangen. 
Dankzij een interactieve kaart kan 
je alles online opvolgen. 

Hoe ga je er als bewegingspunt 
mee aan de slag? 

Wil je graag de luchtpijp gebruiken? Contacteer je stafmedewerker!
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Sociaal Winkelpunt vzw bestrijdt 
armoede vanuit een emancipatorische 
visie en aanpak. Ze ondersteunt een 
netwerk van sociale winkelpunten 
waarbij winkelen wordt gekoppeld 
aan ontmoeting. Mensen in armoede 
kunnen er, na doorverwijzing door 
een sociale dienst, terecht voor een 
basisgamma van producten aan 
lage prijs. Klanten kiezen zelf hun 
producten uit en betalen ervoor. 
In de ontmoetingsruimte ontstaan 
nieuwe sociale netwerken. Participatie, 
solidariteit en sociale inclusie staan 
hierbij centraal.

De werking draait volledig op 
vrijwilligers. Per locatie zijn tot 25 
vrijwilligers actief. Ze ontfermen 
zich over diverse taken (aankopen, 
stockbeheer, kassa en klantenbeheer).
Waar mogelijk maken we de link naar 
sociale tewerkstelling.

Sociaal Winkelpunt vzw ondersteunt 
sociale winkelpunten in Antwerpen 
(Kiel, Merksem, Ekeren), Brasschaat, 
Wuustwezel, Zoersel en Kalmthout. 
Daarnaast wordt de opstart 
voorbereid van een sociale kruidenier 
in Kontich. Sociaal Winkelpunt 
zorgt als expertisecentrum voor de 
onderlinge uitwisseling, het afsluiten 
van partnerschappen en de algemene 
ondersteuning van de winkel- en 
ontmoetingsfunctie. Ze ontvangt en 
informeert organisaties, besturen 
en vrijwilligers die met een sociale 
kruidenier willen starten. De vzw 
onderzoekt samen met hen de lokale 
noden en mogelijkheden en begeleidt 
de voorbereiding en effectieve opstart. 
Ook aan voedselbedelingen die 
stappen willen zetten in de richting 
van een sociale kruidenier, kan de vzw 
ondersteuning bieden.

Meer info: www.sociaalwinkelpunt.be
www.facebook/sociaalwinkelpunt

SOCIAAL WINKELPUNT

Wil je aan de slag als vrijwilliger in een sociaal winkelpunt? Of wil je 
een sociale kruidenier helpen opstarten? Stuur dan een mailtje naar 

catherine.evrard@sociaalwinkelpunt.be.
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Het klimaat ontspoort en de steden en gemeenten branden onder de beton. Het 
wetenschappelijke bewijsmateriaal is overweldigend en we kunnen stilaan de 
noodtoestand uitroepen, maar alle hoop is nog lang niet gaan vliegen. 

In 2020 willen we verder aan de slag met onze bestaande expertise over 
klimaatadaptatie en C02 captatie, want de gevolgen van klimaatverandering 
hakken het zwaarst in bij mensen in een precaire situatie.
De ontwikkeling van een klimaatrobuuste stad en gemeente willen we koppelen 
aan wijken, ontmoetingsplaatsen, burgers en vrijwilligers die van onderuit, aan 
de basis van de samenleving, zich willen engageren. Waarbij de kennis en de 
mogelijkheden van experten dichtbij de mensen gebracht wordt.  Waardoor 
ook niet-kapitaalkrachtige bewoners zich kunnen voorbereiden op de verdere 
klimaatverandering en zich kunnen inzetten voor een betaalbare en realiseerbare 
klimaatadaptatie. 

Het ontwikkelen van een ecologisch, sociaal concept waarbij partnerschappen 
worden opgezet om de opvang van regenwater te bevorderen, plaatsen te 
ontharden en bomen te planten, koele ruimtes te creëren tegen hittestress, daken 
om te vormen naar daktuinen,  etc…  vanuit de bestaande knowhow en op een 
procesmatige wijze met vrijwilligers, burgers, wijken en ontmoetingsplaatsen.

WATERPROEF 2.0
RE-SPONS 2020

Common-visie
Publieke ruimte teruggeven aan de 
burgers door de burgers zelf: straten/
pleinen/daken zijn van en voor mensen. 
Samen met burgers en vrijwilligers in 
verschillende ontmoetingsplaatsen op 
een creatieve en duurzame manier. Dit 
hoeft niet altijd een hoog kostenplaatje 
te hebben. We willen dit voorbeeld 
kunnen doorgeven aan andere steden 
en gemeenten.

Wie zijn wij?
Wij zijn beweging.net, Hart Boven 
Hard en Elcker-Ik en wij willen 
iedereen aan dezelfde tafel krijgen. 
Weg met de versnippering binnen 
en buiten Antwerpen en op naar een 
gemeenschappelijk actiefront Graag 
willen we samen met u bekijken welke 
raakvlakken er nog meer zijn en hoe 
wij op diverse klimaatdomeinen kunnen 
samenwerken, met grote en kleine 
initiatieven die in elke gemeente het 
verschil kunnen maken en bijdragen 
aan een klimaat adaptieve en klimaat 
robuuste samenleving.

Voor meer info neem contact op met je stafmedewerker.
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SeniorenThuis is een alternatieve woonvorm voor 65-plussers waarbij een 
5-tal senioren een sociale woning delen. Alle bewoners hebben een eigen appar-
tement en maken zelf keuzes, maar ze wonen wel samen onder één dak. 
Zo kunnen ze elkaar helpen met koken, boodschappen, kleine klusjes, vrijetijds-
activiteiten, ... 

Een vrijwillige begeleider staat de bewoners daarin bij. Hij/zij verbindt, bespreekt, 
bemiddelt, ondersteunt en werkt mee aan een aangenaam woonklimaat. Senio-
renThuis stimuleert zo zelfzorg en zorg voor elkaar.

Bijkomend kunnen de bewoners een beroep doen op een breed netwerk van 
partners die instaan voor gezinszorg, thuisverpleging, schoonmaakhulp, klus-
dienst, ... Ook hiervoor neemt de vrijwillige begeleider een brugfunctie op. De 
partners van SeniorenThuis delen een visie op vlak van huisvesting, zorg en 
welzijn en dat vormt de basis voor een solide samenwerking binnen het part-
nerschap Ouderenzorg Antwerpen (beweging.net, De Ideale Woning, Okra, CM, 
thuis/gezinszorgpartners en Zorgnet Icuro). 

Het beoogde doel van SeniorenThuis is dat bewoners langer, gezonder en 
gelukkiger zelfstandig kunnen wonen. De partnerorganisaties bieden via 
vrijwilligerswerk, het verenigingsleven in de buurt en professionele thuiszorg 
een sterk zorgnetwerk aan.

Interesse om ook in jouw buurt aan de slag te gaan met dit 
innovatieve woonmodel? 

Zin om als vrijwilliger aan de slag te gaan in een SeniorenThuis? 
Een geschikte woning die vrijstaat in je buurt gezien? 

Neem contact op met je stafmedewerker!

SENIORENTHUIS



12

Samen aan de slag met MytrustO: aanpak van de schuldindustrie 
Meer dan 300.000 Vlamingen kampt met minstens één openstaande schuld. 
Eind 2015 stonden er 547.515 wanbetalingen geregistreerd voor een totaal 
achterstallig bedrag van 3,2 miljard euro. Gemiddeld gaat het om een 
openstaande schuld van 5.758 euro. Mensen in schulden komen helaas te snel 
in armoede terecht. 

Wat is MytrustO en hoe werkt het?
MyTrustO is een neutrale dienstverlening en toegankelijk voor iedereen, zowel 
voor particulieren als bedrijven.

Mensen kunnen via telefoon en/of op afspraak terecht bij een medewerker van 
MyTrustO voor zichzelf of hun bedrijf. Indien gewenst, wordt overgegaan tot 
de opmaak van een uitgebreid financieel MyTrustO-document samen met een 
gerechtsdeurwaarder. Dit MyTrustO-document is een overzicht van wie je bent, 
wat je bezit, verdient en welke schulden je hebt. 

Na de opmaak van het MyTrustO-document kan de gerechtsdeurwaarder een 
concreet afbetalingsplan opmaken voor alle schuldeisers. Dit is een formeel, 
objectief en betrouwbaar document waardoor een akkoord met de schuldeisers 
eenvoudiger tot stand kan komen. Zo kunnen bijkomende kosten van incasso, 
dagvaarding en vervolging vermeden worden. 

Overtuig je gemeentelijke overheid, je organisatie of bedrijf om 
ethisch verantwoord in te vorderen
Overheden, bedrijven en organisaties die ethisch verantwoord invorderen, 
dragen actief bij tot armoedebestrijding en maatschappelijk verantwoord on-
dernemen.

Zij kunnen zich op twee manieren engageren:
• Door een afbetalingsplan via MyTrustO evi te aanvaarden zodra een schulde-

naar dat vraagt.
• Door openstaande bedragen terug te vorderen via de MyTrustO evi-filosofie

MYTRUSTO
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Download de MyTrustO app

Als schuldeiser kies je zo voor een integer en sociaal-maatschappelijk verant-
woord schuldbegeleidingstraject van je klanten met financiële moeilijkheden. 
Bovendien heb je een grotere zekerheid dat je vordering betaald wordt.

Een MyTrustO traject start altijd met een afspraak. De MyTrustO-app is de ge-
makkelijkste weg daartoe, maar telefonisch of per mail kan ook. Je maakt dan 
een afspraak via het nummer 03 220 12 00 alle werkdagen tussen 9 en 17 uur 
of via info@mytrusto.be. Daarna kom je op het afgesproken uur naar één van 
onze ontmoetingsplaatsen.

info@mytrusto.be,www.mytrusto.be, MyTrustO-app

Wil je graag meer informatie? 
Contacteer je stafmedewerker!
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PLANNEN VOOR PLAATS
GOED IN RUIMTE

Onze open ruimte wordt steeds kleiner. Er is plaats nodig om te leven, spelen, 
ontspannen, sporten, je te verplaatsen en voor natuur. We moeten dus verstandig 
omgaan met de overgebleven ruimte. Compacter bouwen, de versterking 
van stads- en dorpskernen, slim omgaan met erfgoed en de creatie van open 
ruimte zijn sleutels die kunnen zorgen voor een aangenamere, gezondere, beter 
uitgeruste en meer inclusieve samenleving. 

Goed in Ruimte

“Samen met de inwoners van je gemeente nadenken over de toekomst 
van de open ruimte.”

Dat is het uitgangspunt van het nieuwe vormingspakket dat beweging.academie 
aan het uitwerken is. Dit pakket zal de naam ‘Goed in ruimte’ dragen. Net 
zoals de voorganger “Het klein onderhoud: de sociale zekerheid”, zal dit pakket 
bestaan uit verschillende methodieken, gespreksopeners, een handleiding voor 
de moderator, enz.  Kortom alles wat je nodig hebt voor een boeiende inhoudelijke 
avond.  

Wil je dit graag organiseren? Contacteer je stafmedewerker!
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PAX CHRISTI VLAANDEREN

Pax Christi Vlaanderen ziet een wereld waarin mensen zelf werken aan vrede, 
op persoonlijk vlak, in hun relaties en hun sociaal engagement. In die wereld wil-
len wij daarbij aandachtig en respectvol omgaan met culturen, levensbeschou-
wingen, natuur en leefmilieu.

Individuen, groepen en organisaties, nationale en internationale netwerken kun-
nen op Pax Christi Vlaanderen een beroep doen om de vredesboodschap te ver-
sterken.

Spreek je stafmedewerker of een collega van Pax Christi aan om bij te 
dragen aan een vreedzame wereld.

STOPROBOTS
CAMPAGNE TEGEN AUTONOME WAPENSYSTEMEN

KILLER

SAVE 
THE 

DATE
11/11/2019
CAMPAGNE KICKOFF

STUDIEDAG AUTONOME WAPENS - KU LEUVEN
19/02/2020
WWW.PAXCHRISTI.BE

FACEBOOK.COM/PAXCHRISTIVLAANDEREN

Meer info op www.paxchristi.be
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Bouw mee aan de solidariteitsmuur
Welzijnszorg bestaat 50 jaar. Op 30 mei 2020 sluiten we ons 
feestjaar af met een picknick voor al onze medestanders. 
Op die dag plakken we alle solidariteitsaffiches op een grote 
solidariteitsmuur. 50 jaar campagne voeren betekent ook 
50 jaar aandacht vragen met acties, beelden, slogans en 
affiches. Blijf niet aan de zijlijn staan, toon dat je solidair 
bent tegen armoede en maak samen met je vereniging, klas, 
organisatie of gewoon in je eentje een solidariteitsaffiche.

Inleefweek Armoede
Wil je graag stilstaan bij het thema armoede maar het toch 
eens anders aanpakken? Dan is de Inleefweek Armoede 
iets voor jullie! De deelnemers aan een inleefweek gaan de 
uitdaging aan om 1 week rond te komen met een budget 
van iemand die in armoede leeft. €60 voor een volwassen 
persoon en €20 voor een kind. Zo ervaar je aan den lijve hoe 
het voelt om in armoede te leven.

Armoedequiz
Organiseer een armoedequiz in jouw gemeente. De quiz is 
een avondvullend programma met armoede als rode draad 
en voldoende weet-, kijk-, luister- en doevragen. Het is de 
ideale manier om op een ontspannende manier kennis te 
testen én te vergaren. Als organisator ontvang je een volledig 
draaiboek met - naast de inhoud van de quiz - voldoende tips 
voor een vlotte organisatie.

Armoedewandeling
Organiseer zelf een wandeling in jouw buurt. Met een 
uitgewerkt draaiboek vind je vast zeven interessante 
stopplaatsen. Daar kan je de deelnemers meenemen in het 
verhaal van het web van de armoede aan de hand van affiches 
uit de voorbije campagnes van Welzijnszorg. De inhoud is 
voldoende divers zodat je zelf kan kiezen hoe zwaar of hoe 
luchtig jouw wandeling wordt.

WELZIJNSZORG
Welzijnszorg zet met zijn campagne ‘Solidair tegen armoede’ in op 
solidariteit. Met deze solidariteitscampagne wil Welzijnszorg alles wat 
er al gebeurt, erkennen, in de kijker zetten én versterken.

OF
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Meer info vind je op www.welzijnszorg.be of neem contact op met
brecht.thijs@welzijnszorg.be, 03 217 24 90 of neem contact op met je 

stafmedewerker

Steun Welzijnszorg

Soep op de Stoep
Een lekker kopje verse soep. Waar krijgt een mens het 
warmer van? Organiseer een Soep op de stoep-actie en vraag 
aan vrienden, familie, collega’s, buren en voorbijgangers een 
vrije bijdrage in ruil voor een beker van jouw overheerlijke 
en zelfgemaakte soep.

Dit jaar breien we exxxxxxxxxxtra lang! 
Het is zo ver! Je mag opnieuw breien en haken, want ook 
dit jaar doet Welzijnszorg mee aan de ‘Goedgemutste 
Breicampagne’. Het is de bedoeling dat je al je gebreide 
mutsjes binnenbrengt tegen OKTOBER 2020. Lekker lang 
breiplezier dus!

Sponsorcadeautjes
Verjaar je? Krijg je een kindje? Ga je trouwen? Zet een eigen 
inzamelingsactie op en strijdt samen tegen armoede ten 
voordele van Welzijnszorg.
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ACV

Sociale verkiezingen 

Tussen 11 en 24 mei 2020 zijn er sociale verkiezingen. Dan kunnen over heel 
België maar liefst 1,6 miljoen werknemers hun vakbondsafgevaardigden kiezen 
voor het Comité Preventie en Bescherming op het Werk en de 
Ondernemingsraad.

Ontdek op wordacvkandidaat.be alles over de sociale verkiezingen: 
waarover gaan ze precies en waarom zijn ze zo belangrijk?

Je ontmoet hier ook de ACV-kandidaten. 
Wat drijft hen en hoe willen ze het verschil maken? 
Misschien herken je jezelf? Stel je dan kandidaat! 

Caravantour Sociale zekerheid

Naar aanleiding van het 75-jaar bestaan van Sociale Zekerheid gaat ACV op 
caravantour op verschillende plaatsen in de regio, waar het belang van de 
Sociale Zekerheid op een toegankelijke manier wordt uitgelicht.

Meer informatie over deze caravantour vind je op www.acv.be of neem 
contact op met wout.jamine@acv.csc.be
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FEMMA

In 2020 wordt Femma 100 jaar! In die jaren speelden zij een belangrijke rol voor 
emancipatie en ontplooiing van de vrouw. Ondertussen is er veel veranderd. 
Toch blijft de essentie dezelfde:
Vrouwen verbinden en opkomen voor de belangen van elke vrouw!
 
Iedereen heeft recht op een goede balans in de combinatie van betaald werk, 
gezin, vrijwilligerswerk en zorg. Geïnspireerd door voorbeelden in Nieuw Zeeland, 
Zweden en IJsland experimenteerde Femma in 2019 met de kortere werkweek. 
Een heel jaar lang stapten ze over van een 36-urenwerkweek naar een werkweek 
van dertig uur. De resultaten van het onderzoek worden in 2020 gedeeld met 
beleidsmakers en het grote publiek. 

Benieuwd naar het experiment en meer nieuws over kwaliteitsvol 
combineren?  www.gerichtopevenwicht.be
 
Wil jij ook graag vrouwen verbinden rond een thema dat je nauw aan ’t 

hart ligt of een initiatief opzetten rond kwaliteitsvol combineren?
Spreek je stafmedewerker hierover aan of neem rechtstreeks contact 

op met Femma: cil.vanostaeyen@femma.be of 0472 50 85 32
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Hoe?
Met de werkfiches van WSM kan je in 
groep nadenken over thema’s waarmee 
iedereen te maken heeft. Kleding, 
voeding en mobiliteit. Nadenken alleen 
is natuurlijk niet genoeg. Je kan met 
de hulp van deze werkfiches ook 
concrete stappen  zetten binnen je 
gemeente, je organisatie/vereniging 
en ook bij jezelf. Samen overlopen van 
de ingevulde lijsten geven persoonlijke 
inspiratie en leiden tot actieplannen 
voor de individuele consument, voor je 
vereniging of in je gemeente.

Waar?
Geschikt voor allerlei groepen. 
Bijvoorbeeld: 
• Bestuursvergadering om actieplannen 
te ontwikkelen of elkaar beter te leren 
kennen. 
• Als bezinning.
• Vergaderingen met je netwerk waar je 
rond bepaalde thema’s wilt uitwisselen 
en komen tot gezamenlijke planning, 
activiteit, acties, enzovoort. 
• Op markten, evenementen … waar je 
rond een bepaald thema betrokkenheid 
wil.

WE SOCIAL MOVEMENTS

Alles kan beter! Doe mee!
Vervuiling, klimaatverandering, sociale onrechtvaardigheid,… een hele hoop 
mondiale uitdagingen! De wereld is er niet allerbest aan toe, dus het is hoog tijd 
om de handen uit de mouwen te steken. Gemakkelijk gezegd, maar hoe pakken 
we zoiets aan? 

Op 17 oktober werd Wereldsolidariteit 
WSM: We Social Movements. 
WS veranderde van naam, van stijl, 
maar niet van aanpak. 
Nieuwe identiteit, zelfde strijd!
We Social Movements blijft sociale be-
wegingen wereldwijd versterken en ver-
binden in netwerken, zodat iedereen kan 
genieten van het recht op waardig werk 
en sociale bescherming.

De fiches zijn vrij te downloaden op www.wsm.be/nl/alleskanbeter
Wil je meer weten? Contacteer je stafmedewerker of 

zofia.mezeyova@wsm.be
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Hoe beslis je welke kleren je aankoopt?

Wie heeft je kleren gemaakt en in welke omstandigheden?

Hoeveel kleren heb je nodig?

Hoe beïnvloedt onze kleding het milieu?

Welke gevolgen heeft online bestellen op ons milieu, onze mobiliteit 
en op de mensen die onze bestellingen klaarmaken?

Hoe kan je de auto vaker aan de kant laten staan?

Welke alternatieven zie je voor het hebben van een eigen wagen?

Welk effect heeft onze mobiliteit op de wereld?
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Op 2 mei 2020 start de tweede editie van het jaarlijks Vlaams project “Week 
van de (vrije) Tijd”. Tijdens deze week maken we de omgang met tijd en vrije 
tijd zo breed mogelijk bespreekbaar en hebben we extra aandacht voor vrije tijd 
als basisrecht en bewuster omgaan met je vrije tijd.

Van 2 mei tot 10 mei 2020 vinden er, verspreid over de vijf provincies, 
activiteiten plaats die toegankelijk zijn voor iedereen. Het zijn activiteiten die je 
laten nadenken over je (vrije) tijdsindeling of die je een mogelijkheid geven om 
je vrije tijd op een betekenisvolle manier in te vullen. Ze vormen tegelijk ook een 
oproep naar de Vlaamse, federale en Europese beleidsmakers om het thema ‘tijd 
en vrije tijd’ op de politieke agenda te plaatsen. 
Naar aanleiding van deze week start Pasar in 2019 een campagne rond de vrije 
tijdsbeleving van de Vlaming. Met de campagne “Pak je Tijd” zal Pasar het thema 
breed bespreekbaar maken via allerlei kanalen. 

PASAR

Wat is het probleem met tijd?
Hoewel we vandaag minder uren werken 
dan vroeger, geven mensen steeds vaker 
aan dat ze te weinig vrije tijd hebben. 
De reden voor deze tijdsdruk is een 
samenspel van verschillende factoren: 
economische winst, we moeten met 
z’n allen langer werken, een andere 
indeling van (vrije) tijd door opkomst 
van sociale media, etc… Een bewijs dat 
de problematiek van tijdsdruk niet uit 
de lucht geplukt is, vinden we ook in 
de gevolgen die zich op steeds grotere 
schaal tonen: langdurig zieken, burn-
outs,… en oplossingen worden vaak 
enkel gezocht op persoonlijk vlak.

Daarom een Week van de Tijd
De Week van de Tijd van Pasar, in 
samenwerking met partners, roept 
enerzijds het beleid op om een 
samenleving te organiseren die 
vrije tijd erkent als een basisrecht 
en die voorkomt dat een tekort aan 
vrije tijd ondergesneeuwd raakt als 
een ‘onbelangrijk en ondergeschikt’ 
persoonlijk probleem. 

Anderzijds reiken de activiteiten tijdens 
deze Week van de Tijd mogelijkheden 
aan om je vrije tijd bewuster in te 
vullen – of net leeg te laten.

Meer informatie over de week van de tijd? Neem contact op met 
ilse.vanturnhout@pasar.be of vraag het aan je stafmedewerker.

2 tot 10 mei 2020
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Wil je Pasar graag laten meegenieten van jouw pak-je-tijd-plekje?
Post het op Instagram met de hashtag #pakjetijdplekje
Hier vind je alvast wat inspiratie!

Foto: Instagram Pasar

Foto: Instagram Pasar

Foto Instagram Pasar
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SAMANA

Samana zorgt met vrijwilligers en chronische zieken voor een warme buurt, voor 
elkaar, op vakantie,... 

Samana probeert eenzaamheid te doorbreken en zorgt voor gezelligheid. Daarvoor 
is men steeds op zoek naar nieuwe vrijwilligers die iets willen betekenen voor 
zorgbehoevende mensen.

Daarom organiseert Samana vormingsmomenten “sterk in het 
vrijwilligerswerk” voor potentiële vrijwilligers. Hierbij krijgen ze info over de 
werking van Samana en het zorgend vrijwilligerswerk. 

Daarnaast is er ook informatie over het omgaan met mensen die een beperking 
of chronische ziekte hebben en is er een praktische cursus rolstoelrijden.

Data en locaties:
• donderdag 13 februari — namiddag — Berchem
• zaterdag 25 april — namiddag — Turnhout
• dinsdag 29 september — namiddag — Mechelen

Meer informatie via antwerpen@samana.be of contacteer je 
stafmedewerker.
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Wil je een kandidaat-bestuurder 
begeleiden? Dan moet je voortaan 
een attest kunnen voorleggen. 
Dit kan je behalen door een 
vormingsmoment voor begeleiders 
te volgen via KWB.

Tijdens dit moment worden de 
juiste technieken, methodieken en 
vaardigheden in een stappenplan 
aangeleerd. Alle kennis en vaardigheid 
wordt zo opnieuw aangescherpt. Er is 
geen toets of examen verbonden aan 
deze vorming.

Door begeleiders deze ondersteuning te 
bieden, zullen ze zich beter gewapend 
voelen in hun taak en zullen rustiger 
en dus veiliger hun taak kunnen 
uitvoeren. De kandidaat-bestuurder 
zal makkelijker nieuwe onderdelen 
opnemen, groeien en evolueren.

KWB breidt zijn dienst rijbewijs gevoelig 
uit en daar kan beweging.net stevig 
in ondersteunen en een actieve rol  
opnemen in de bekendmaking.
KWB wil immers de democratische 
weg naar het rijbewijs naar een hoger 
niveau tillen.  

KWB

Meer info over dit aanbod bij de plaatselijke KWB-afdeling of 
siegmund.hermans@kwb.be  (stafmedewerker dienst rijbewijs) 
op het nummer 02 246 52 55 of contacteer je stafmedewerker.
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KWB

Sharing box, Share-A-Wat?

Wat dacht je van een box om samen met dierbaren memorabele momenten te
beleven? Je weet wel, een doe-box met leuke, gezellige activiteiten rond één
bepaald thema. Share-a-box, voor jou ontworpen door KWB, is het ideale
cadeau om te geven aan iemand waarmee je een moment van geluk wil delen.
Want wat is er mooier in het leven dan samen tijd spenderen?

In de boxen vind je de belangrijkste benodigdheden om de activiteiten mee te
organiseren. In onze webshop zijn reeds 2 thema’s te vinden: de ‘Spelbox’ en
de ‘Tuinbox met kinderen’.

Meer informatie via jouw stafmedewerker of 
www.shareabox.be, info@shareabox.be, 02/246.52.22
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WEGEN OP BELEID

Nahima Lanjri
Federaal Parlementslid
Volksvertegenwoordiger in de Kamer

Nahima komt graag naar jouw plaatselijke werking voor een infoavond of 
vraaggesprek over één van deze onderwerpen: armoedebestrijding, 
mantelzorg, asiel & migratie, pensioenen, uitkeringen voor senioren, 
gelijkheid man/vrouw, gezinsbeleid en de combinatie gezin & werk.

Vast lid in de commissies:Sociale Zaken, Verzoekschriften, Naturalisaties. 
Plaatsvervanger in de commissies: Binnenlandse Zaken, Adviescomité voor de 
Maatschappelijke Emancipatie, Parlementaire Overlegcommissie.

Praktische afspraken: 02 549 89 45, nahima.lanjri@dekamer.be

Een goede samenwerking met onze plaatselijke 
bewegingsmandatarissen is vanzelfsprekend. 

 
Ook op onze bovenlokale bewegingsmandatarissen 

kunnen bewegingspunten steeds rekenen.
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Orry Van De Wauwer
Vlaams Parlementslid & Senator

Orry is werkzaam in het Vlaams parlement rond de thema’s cultuur, jeugd, 
gelijke kansen, diversiteit, stedenbeleid en mobiliteitsthema’s in 
Antwerpen. 
Daarnaast volgt hij enkele specifieke thema’s op via de Belgische senaat, zo-
als NAVO en buitenlandse zaken. Hij komt op jouw vraag graag spreken over 
bijvoorbeeld de toegankelijkheid van het openbaar vervoer, of solidariteit met 
(oorlogs)vluchtelingen op basis van zijn ervaringen in Calais en de opvang van 
vluchtelingen thuis.

Praktische afspraken: 02 552 42 96, orry.vandewauwer@vlaamsparlement.be

Kathleen Helsen
Gedeputeerde Provincie Antwerpen

Kathleen komt graag naar je bewegingspunt om te praten over de rol die je kan 
spelen in het provinciale dorpenbeleid, het flankerend onderwijs- en ar-
beidsmarktbeleid en het verbeteren van de woonkwaliteit in je buurt. 
Ook over de uitdagingen in de zorg- en bouwsector kan zij een boeiend verhaal 
brengen. 

Kathleen is gedeputeerde in de provincie Antwerpen bevoegd voor 
Plattelandsbeleid, Sociale economie, Flankerend Onderwijsbeleid, 
Europa, Werk en Wonen.

Praktische afspraken: 03 240 52 40, kathleen.helsen@provincieantwerpen.be
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COMMUNICATIE

Jouw activitieit of foto op de sociale media van 
beweging.net Antwerpen

Zo ga je te werk:

1. Meld je aan op facebook en like de pagina ‘bewe-
ging.net Antwerpen’ of meld je aan op instagram en 
volg de pagina bewegingnetantwerpen.

2. Lever een flyer, foto of foto-reportage van je bewe-
gingspunt aan via je stafmedewerker. Dit kan via mail 
of via de Facebookpagina van beweging.net Antwer-
pen.  

3. Je stafmedewerker plaatst het bericht op de pagina 
en tagt de mensen in de foto.   

4. Het bericht verspreidt zich over honderden lezers.

Op deze manier kan je bijvoorbeeld ook een 
facebookevenement delen op onze facebookpagina. 
Wij helpen jou!

Op welke manier kan sociale media nuttig zijn voor jouw bewegingspunt?  
Hoe leveren we een mooie plaatselijke nieuwsbrief?  
Wat is de mentimeter en hoe kan je die gebruiken?

Nieuwe communicatiemiddelen bieden vele mogelijkheden, ook voor jullie! 
Op maandagavond 9 maart 2020 organiseert beweging.net Antwerpen een 
vorming rond communicatie. Wat komt er aan bod: 
•  Sociale Media voor jouw bewegingspunt
•  Plaatselijke nieuwsbrieven 
•  De Mentimeter 

Wil je graag aanwezig zijn op deze vorming?  
Schrijf je in bij yona.corremans@beweging.net
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TEAM

ANNEMIE VERHOEVEN
Regiosecretaris

annemie.verhoeven@beweging.net

MARC WELLENS
Regiovoorzitter

PETER MEES
Stafmedewerker

peter.mees@beweging.net

KEVIN BUYTAERT
Stafmedewerker

kevin.buytaert@beweging.net

KAROLIEN HUYGHE
Stafmedewerker

karolien.huyghe@beweging.net

YONA CORREMANS
Stafmedewerker

yona.corremans@beweging.net

CATHERINE EVRARD
Coördinator Sociaal Winkelpunt vzw
catherine.evrard@sociaalwinkel-

punt.be

SABINE PAUWELS
Hoofd secretariaat

sabine.pauwels@beweging.net

ERIC WYNS
Administratief medewerker
eric.wyns@beweging.net

KASIA VAN RENTERGHEM
Administratieve ondersteuning

DOMINIQUE SAELENS
Verantwoordelijke gebouwen en logistiek

dominique.saelens@beweging.net

DANIELLE BAYET
Onthaal en zalenverhuur

danielle.bayet@beweging.net

CHANTAL FOUCART
Keuken

chantal.foucart@beweging.net

JAN GYSELS
Onthaal, zalenverhuur en technieker

jan.gysels@beweging.net

JERY REVETS
Conciërge en technieker

jery.revets@beweging.net
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beweging.net Antwerpen
Nationalestraat 111
2000 Antwerpen
tel. 03 220 12 22
antwerpen@beweging.net
www.antwerpen.beweging.net Startavond - 21 november 2019

BELANGRIJKE DATA

2020

Donderdag 6 februari  
29 februari tot 8 maart   
Donderdag 12 maart         
Zaterdag 14 maart     
Woensdag 22 april
2 mei tot 10 mei             
Dinsdag 19 mei               
Dinsdag 26 mei                 
Woensdag 10 juni              
Zaterdag 20 juni               

2019

Zondag 8 december
Woensdag 11 december   

Staten Generaal Sociaal Beleid Antwerpen
Week van de vrijwilliger 
Startdag WSM
Spilfigurendag beweging.net Antwerpen
Nucleaire energie - Het Chernobyl debat
Week van de vrije tijd Pasar
Bronzen Pagadder, Rerum Novarum
Solidaire maaltijd
Regioraad beweging.net Antwerpen
Gastvrij Antwerpen

Concert S.O.L.I.D.A.I.R. Welzijnszorg, De Roma
Speak up for your rights: Mensenrechten onder 
druk, De Roma


