Netwerkdag op zaterdag 28 oktober 2017
in Globe Aroma
Nu eens geen vergadering, maar een ontmoeting waarin de actieve leden van onze lid-organisaties ervaring
uitwisselen rond een aantal cruciale thema’s. Wij hopen kennis te maken met verschillende enthousiaste
vrijwilligers van elke vereniging.

Welkom
Vanaf 9u heten we jullie met koffie, thee… welkom in het gebouw van Globe Aroma, Moutstraat 26 1000
Brussel.
Het open kunstenhuis van Globe Aroma is gelegen in de buurt van Dansaert (zie web), op wandelafstand van
– het Centraal Station
– Metrohalte Sint-Katelijne (Metro 1 & 5)
– tramhalte Beurs (tram 3 & 4).
Jullie ontvangen de werkmap en info over de
verdeling in de werkgroepen.
Op de “marktplaats” krijgt elke organisatie ruimte
om praktische informatie uit te stallen over de
eigen werking : foto’s van een typische activiteit,
een infobrochure, boeken, materiaal dat uw
vereniging typeert en waar anderen kunnen uit
leren, ... ?
In die eerste fase kunnen we elkaar al leren
kennen.

Gespreksgedeelte.
Er wordt in 2 rondes gepraat aan telkens 3 werktafels.


Er zijn dus zes themagesprekken. Ieder gesprek duurt 50 minuten.



Het gesprek start met de inbreng van een of meer projecten/initiatieven, om over te gaan naar



uitwisseling van inspirerende praktijken.
Elke werktafel heeft een moderator en minimaal 7 deelnemers.



Alle deelnemers komen aan bod met hun ervaringen, vragen en oplossingen.
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Elke werktafel duidt een verslaggever aan. De verslaggever zal het verslag opsturen naar
secretariaat@gastvrijnetwerk.be. Zo kunnen we de verslagen bundelen in een publicatie en verwerken in de
toolkit.
Robin Vandevoordt en twee vluchtelingen volgen de werktafels als ‘luistervinken’. In het afsluitende plenaire
gedeelte geven zij hun opmerkingen en adviezen vanuit het oogpunt van vluchteling.

Werktafels: 1e Ronde
1.a Als de vluchteling de gastheer is, hoe reageren de gasten?
Deze werktafel gaat over eigen initiatief en inbreng van vluchtelingen.
Moderator: Rosalie Heens (Vluchtelingenwerk, medewerker Beweging)
Inbreng: Ibrahim Rahmah en Zahid Ghaida met hun ‘huisbabbels’ in Merchtem
1.b Doen we aan politiek ? Hoezo ?
Wat willen vrijwilligers veranderd zien in het beleid (lokale verkiezingen 2018 !).
Welke initiatieven nemen ze ? En welke reacties ontvangen ze?
Moderator: Flor Didden (11.11.11)
Inbreng: Marcel De Prins en Leni Creuwels (Werkgroep Vluchtelingen Herent)
1.c Buddy’s wisselen uit met Maatjes, Peters en Meters.
Wat is belangrijk bij de organisatie van de relaties? Wat kom je tegen aan ervaringen, vragen en
problemen in het persoonlijk contact?
Moderator: Edwy De Valck (Onthaalgroep Vluchtelingen Grimbergen)
Inbreng: Lieve Missotten (Limburgs Platform Vluchtelingen) over ‘maatjesproject’.
Joos Wauters (Vluchtelingenwerk Klein-Brabant Vaartland) over peter-meter-relaties.

Werktafels: 2e Ronde
2.a Op zoek naar een (t)huis.
Welke methodes blijken te helpen wanneer vrijwilligersorganisaties vluchtelingen bijstaan bij het
zoeken naar een huurwoning?
Moderator: Hilde Geraerts van ORBIT vzw
Inbreng: Vida Razavi, een erkende vrouwelijke vluchteling van Antwerpen(EVVA) vertelt over het
project www.vrouwenontmoetenvrouwen.net van de Vrouwenraad. Piet de Bisschop
(Vluchtelingenplatform regio Dender) en Guy Geudens (Mondiale werken regio Lier) vertellen hoe zij
tewerk gaan.
2.b Goede afspraken, maken goede vrienden.
Hoe maak je goede afspraken tussen professionelen en vrijwilligers?
Moderator: Joos Wauters (Vluchtelingenwerk Klein-Brabant-Vaartland)
Inbreng: Johan Vanhollemeersch (Huizen van Vrede Brugge) en Hugo Verwimp (Werkgroep Merchtem
Multicultureel)
2.c Werken met de toolkit van Gastvrij Netwerk.
Toelichting, tips, uitwisseling van ervaringen en nieuwe thema’s.
Moderator: Ria Cabus (Werkgroep Vluchtelingen Gent)
Inbreng: Tetty Rooze (Protestants Sociaal Centrum Antwerpen)
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12u30 – 13u: Reflectie en feedback
Robin Vandevoordt en de luistervinken geven hun opmerkingen en eventuele adviezen vanuit het oogpunt
van vluchtelingen. Interactie met de deelnemers.

13-14u: lunch
‘s Middags genieten we samen van een lunch van de Somalische kok van Globe Aroma. Hij zal ervoor zorgen
dat ook vegetariërs aan hun trekken komen.

14u -16u: wandeltocht
Wie dat wil, kan in de namiddag meewandelen in de Tocht van Hoop : ‘Brussel bekeken met de ogen van een
asielzoeker’ Gids Marcel Cloet komt de wandelaars ophalen.

Met steun van Gastvrij Fonds

Inschrijvingen
Inschrijven kan via een mail naar secretariaat@gastvrijnetwerk.be . Gebruik daarvoor aub onderstaand
model. Zo kunnen wij het administratief de baas.
voornaam + naam

vereniging

1e ronde

2e ronde

Eten

Wandeling

Verschillende mensen kunnen gerust via een gezamenlijk mail inschrijven, maar vermeld van iedereen alle
gegevens. Bijvoorbeeld :

Piet Pieters
Stef Stevens
Els Vanderelst

Vluchthulp Vloegem
Vluchthulp Vloegem
Vluchthulp Vloegem

1b
1a
1c

2a
2c
2b

ja
vegi
neen

ja
Ja
neen

Prijs ?
Er is geen inkomprijs. Ook op de maaltijd en de wandeling staat geen bedrag.
Er zal bij de inkom wel een doos staan voor “vrije bijdrage”.
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