
www.antwerpen.be/vrijwilligerswerk

03 338 71 00

Wilt u meer informatie over de taal- en 
cultuurbuddyprojecten?

Neem dan contact op met het 
servicepunt vrijwilligers:

tel. 03 338 71 00
vrijwilligers@stad.antwerpen.be
www.antwerpen.be/vrijwilligerswerk   
Atlas, Carnotstraat 110, 2060 Antwerpen

Of ga naar www.sameninburgeren.be

Word taal- en   
cultuurbuddy

”Ik vind het leuk om te werken in de natuur en tegelijk te 
converseren met de nieuwkomers. Dat verhoogt het plezier!”

“Ik voel me goed in een vereniging want ik ben 
graag onder de mensen.

Nu deel ik die ervaring als meter met een 
nieuwkomer en oefenen we samen Nederlands.”

Laat een nieuwkomer proeven van het verenigingsleven

U neemt samen met een nieuwkomer deel aan het verenigingsleven van 
kwb en KAV. U kan onder andere samen turnen, wandelen of workshops 
handwerk volgen.
U kan met uw buddy ook meedoen aan speciale groepsactiviteiten voor 
nieuwkomers en hun buddy zoals spelletjesavonden en koken.

Inschrijven of meer informatie: 
VARIANT / ACW- Antwerpen
contactpersoon: Jasmien Vanpachtenbeke
Nationalestraat 111, 2000 Antwerpen 
tel. 03 220 12 24
jasmien.vanpachtenbeke@acw.be 
www.acw.be   

Steek samen met een nieuwkomer 
de handen uit de mouwenin de natuur

Word samen met Natuurpunt een pluspunt voor de natuur! Werk één keer 
per week samen met een groepje nieuwkomers en Nederlandstaligen in een 
natuurgebied. Samen leert u veel bij over de natuur.

Inschrijven of meer informatie: 

Natuurpunt
contactpersoon: Melina Kyametis
Steenstraat 25, 2180 Ekeren
tel. 03 541 58 25
melina.kyametis@natuurpunt.be | www.natuurpunt.be  

Antwerpen Noord
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Word taal- en cultuurbuddy

Als taal- en cultuurbuddy speelt u een belangrijke rol in het leven 
van mensen die een nieuw leven opstarten in Antwerpen.

En er is meer:
• u ontdekt andere culturen en gewoontes;
• u leert nieuwe mensen kennen;
• u doet mee aan leuke activiteiten.

Een taal- en cultuurbuddy is een vrijwilliger. Hij of zij:
• is minimaal 16  jaar oud;
• spreekt vlot Nederlands;
• is geïnteresseerd in andere culturen;
• leert graag andere mensen kennen;
• maakt minimaal twee keer per maand enkele uren vrij.

“We doen leuke culturele 
uitstappen. Je merkt dat 

het Nederlands van de 
deelnemer snel vooruitgaat 

en dat ze geboeid is door 
de uitstapjes. 

Zelf geniet ik ook van de 
culturele momenten”.

“Met mijn nieuwkomer gaan we 
samen door zijn briefwisseling. 
Daarna drinken we samen iets in 
het buurtcafé.”

Duo’s ontdekken de stad 

Elk jaar verwelkomt Antwerpen 10.000 nieuwkomers. Zij willen graag 
Nederlands oefenen en meer te weten komen over onze gewoonten en cultuur.

Verschillende Antwerpse organisaties geven hen de kans om samen met 
een stadsgenoot Antwerpen te leren kennen. Deze organisaties werken 
met vrijwilligers die Nederlands praten met de nieuwkomer en hem op 
pad nemen door de stad. Op deze manier leert de nieuwkomer al doende 
Nederlands en leert hij de stad op een praktische manier kennen.

We noemen deze vrijwilligers taal- en cultuurbuddy’s.

“We spreken meestal af in de bibliotheek of in 
de cafetaria van Centrum De Wijk. Na een tas 

koffi e gaan we vaak de stad in.”

U kan vrijwilligerswerk doen bij verschillende organisaties. Hieronder vindt 
u een overzicht van enkele projecten waar u samen met een nieuwkomer op 
pad gaat. 

Hebt u interesse om mee te werken? Aarzel dan niet en neem contact op 
met de vereniging.

Laat een nieuwkomer proeven van cultuur  

U maakt twee of drie keer per maand een culturele uitstap met een 
nieuwkomer. U beslist zelf waar u naartoe gaat: theater, bioscoop, 
museum. U krijgt ondersteuning van een coach en een vorming in het Huis 
van het Nederlands. 

Inschrijven of meer informatie: 
Cultuurverkenners / vzw Werkvormm
contactpersoon: Caroline Gielens
Madrasstraat 38 A, 2030 Antwerpen
tel. 03 233 85 00
caroline.gielens@werkvormm.be  
Op facebook: werkvormm

Ga in gesprek met een nieuwkomer

U spreekt elke week een uurtje af met een nieuwkomer en praat bij over 
het leven in de stad. U ontmoet elkaar ergens in de stad, of u kan ook thuis 
afspreken. 

Inschrijven of meer informatie: 
2-spraak
contactpersoon: Jacques Thissen en Greet Helsen
Lange Scholiersstraat 94, 2060 Antwerpen (maandag, 14-16 uur)
tel. 0487 33 44 13
tweespraak@ymail.com | www.samenlevingsopbouw.be/antwerpenstad 

Samen Inburgeren bij Filet Divers

U spreekt een keer per week of maand af met een nieuwkomer in de 
lokalen van Filet Divers. U helpt de nieuwkomer duurzame sociale 
contacten uit te bouwen. En u leert hem kansen te grijpen zodat hij 
sneller uit de armoede geraakt. 

Inschrijven of meer informatie: 
vzw Filet Divers
contactpersoon: Yves Bocklandt
Rolwagenstraat 49, 2018 Antwerpen
tel. 03 226 13 93
info@fi letdivers.be | www.fi letdivers.be  
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