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Eva Buyst versterkt  
het team van Avansa
Jos Gyssels die jarenlang coördinator 
van Vormingplus was, blijft in een 
deeltijdse job verantwoordelijk voor 
de zakelijke coördinatie. Eva neemt 
de inhoudelijke coördinatie van hem 
over. Samen leiden zij Avansa naar 
beter!

Dag Eva, wat bracht jou bij Avansa Vlaamse 
Ardennen-Dender?
Meteen toen ik de website van Avansa zag, 
was ik enthousiast. Solidariteit en verbinding 
tussen mensen, duurzaamheid met een sociaal 
karakter, mediawijsheid… De veelzijdigheid 
van dat verhaal sprak mij geweldig aan. Dat je 
in één organisatie kunt bezig zijn met zoveel 
interessante en relevante dingen tegelijk, het 
leek mij een droom. En dat kunnen doen in 
een fijn team met ervaren medewerkers die 
ieder een grote inbreng hebben, is natuurlijk 
een meevaller. Toffe naam ook, vind ik, Avansa. 
Toen ik in Brussel werkte zei ik zelf vaak tegen 
de collega’s: Allons, avancez! Sinds 2008 woon ik 
in de streek. Iedere dag naar Brussel pendelen 
klopte eigenlijk niet meer met mijn opvattingen 
over werk en wonen, soberder leven, minder 
verplaatsingen maken, in mijn eigen omgeving 
actief zijn.

“Aangename 
kennismaking 
met Eva Buyst
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Avansa is inderdaad een regionale 
organisatie, welke band heb je met de regio?
Mijn hele familie is van Gent, ik ben er ook 
geboren en getogen. Als tiener, kwam ik in 
de Vlaamse Ardennen vaak wandelen met 
mijn moeder. Van Gent met de auto naar hier; 
dat leek mij een eindeloze rit naar het hol 
van pluto. Maar als twintiger was het heerlijk 
om te verhuizen weg van de platte stad, 
naar het heuvelachtige Sint-Maria-Latem. 
Het landschap al wandelend ontdekken, de 
sterren kunnen zien ’s nachts, de vertraging 
van het leven… Geweldig! Mij aansluiten 
bij een Voedselteam en recent beginnen 
met Start-to-run hebben mij veel nieuwe 
kennissen gebracht, net zoals de babbeltjes 
met mensen onderweg langs mijn route naar 
het station. Ik had de streek al op andere 
manieren leren kennen door een tijdlang 
in Geraardsbergen, Zottegem en Ronse 
anderstalige nieuwkomers te begeleiden. 
Heel de wereld komt op die manier binnen, 
met alle trauma’s en alle hoop die mensen 
meebrengen. Daar heb ik ontzettend veel 
geleerd en ben ik ontzettend diep geraakt 
door sommige mensen.

Nu ervaar ik Zwalm als helemaal niet zo 
ver van Gent. En ook niet meer zo stil 
en idyllisch: er is ook hier best wel veel 
verkeer, gerij van landbouwvoertuigen en 
vrachtwagens. Er wordt hier druk gebouwd, 
er zijn veel inwijkelingen. Ik zou heel graag 
hebben dat we met Avansa kunnen werken 
aan verbinding en dat we op die manier de 
polarisering en de verdeeldheid in dorpen 
voor zijn.

Wat zijn jouw passies?
Dansen en zingen zijn twee passies. Mijn 
moeder is in -toen- Zaïre geboren, ik ben 
opgegroeid met klanken en kleuren en 
voorwerpen van daar. Als tiener leefde ik 
in een andere muzikale wereld dan mijn 

leeftijdsgenoten: jazz en Afrikaanse muziek, 
daar was ik vol van. En van Afrikaanse dans 
al heel vroeg, later van hiphop en urban 
streetdance, de laatste tijd van disco swing. 
Ik kan niet stilstaan als ik muziek hoor… En 
zingen: a capella en polyfoon Balkan en oude 
Zuid-Franse polyfonie raken nog steeds een 
gevoelige snaar. Ik heb vroeger nog cabaret 
gedaan met een vriendin, als een olijk duo.  
In een rood kleed bovenop een piano liggend, 
zingen, ik droom ervan dat nog eens ooit te 
doen! (Lacht luid) Ik houd ook erg van film, 
nog meer dan van lezen. Jojo Rabbit en La vita 
è bella zijn mijn lievelingsfilms. Niet toevallig 
gaan ze allebei over de verschrikkingen die 
ontstaan als mensen verdeeld geraken en 
groepen tegen mekaar opstaan. Dat is mijn 
grootste vrees. Ik heb mij in coronatijd altijd 
goed en rustig gevoeld. Dat teruggetrokken 
leven met weinig uitschieters ligt mij wel.  
Tot deze zomer. Nu voel ik in de samenleving 
andere dingen ontstaan: angst, mensen die 
hun denken niet meer kunnen stilleggen, 
uitzichtloosheid, vijandigheid.

Wat is jouw hoop?
Mijn hoop is dat mensen zich opnieuw 
verbinden met hun lichaam, hun gevoel, hun 
hart en nieren. Die verbinding zorgt voor een 
gezond evenwicht tussen denken en doen, 
voor warmte in rationele beslissingen, voor 
begrip over woorden en taal heen. Opnieuw 
voeling krijgen met hun lichaam, met andere 
mensen, met de grond waarop ze staan. 
Zo met mekaar kunnen samenzijn is een 
voorwaarde voor goed samenleven.

Dat zijn mooie wensen, Eva! Veel succes en 
voldoening in je nieuwe job.
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Dat de aarde een door en door menselijke 
planeet is geworden, staat buiten kijf.  
De mens is uitgegroeid tot een kracht van 
geologische proporties met onvoorziene, 
vaak ongewenste gevolgen. Wij bepalen hoe 
rivieren stromen, waar landbouwgewassen 
groeien, hoe dieren worden gekweekt 
en wat ‘ongerepte natuur’ mag blijven. 
Versteende plantenresten of gasreservoirs 
die miljoenen jaren in de bodem lagen 
opgeslagen, worden massaal ontgonnen en 
verbrand. Vis wordt met bakken tegelijk uit de 
oceaan geschept. De afvalberg en de invloed 
van erosie en vervuiling zijn niet meer te 
overzien. Overal ter wereld laat de mensheid 
haar vingerafdrukken achter. Cultuur en 
technologie blijken niet langer een veilige 
haven. En er is geen weg terug.
Het afkondigen van het tijdperk van de mens 
– het ‘Antropoceen’ – gaat gepaard met de 
roep om een nieuw bewustzijn. Als we het 
stuur van moederschip Aarde in handen 
hebben, dient er flink te worden bijgestuurd 
om niet te crashen… Dreigt de Apocalyps? Of 
kan Moeder Aarde – of wie of wat dan ook – 
het tij alsnog keren? En welke rol spelen wij, 
mensen, hierbij?

In acht bijeenkomsten (telkens 1 inleidende 
lezing en een nabespreking) buigen we ons 
over deze thematiek en gaan we op zoek naar 
dieper inzicht en mogelijke antwoorden. Elke 
bijeenkomst is apart te volgen, maar je kan 
je ook inschrijven voor de hele reeks. Ben je 
geïnteresseerd om de hele reeks te volgen, 
maar kan je een sessie niet bijwonen, dan 
kan je de online lezing gedurende 1 week 
herbekijken.

De eerste sessie is een inleidende lezing en 
de tweede sessie is een nabespreking waarbij 
deelnemers worden uitgenodigd om hun 
reflecties en perspectieven te delen.

Begeleiding door Joris Capenberghs
Inschrijven via Avansa Mid- en Zuidwest. 
Inschrijvingen worden daags voordien 
afgesloten (23u55). Je ontvangt op dat 
moment een e-mail met de deelnamelink en 
het wachtwoord. Neem vooraf onze tips voor 
een geslaagde videobabbel door via https://
avansa-mzw.be/blog/videobellen-tips.

In samenwerking met Avansa Brugge, Avansa 
Halle-Vilvoorde, Avansa Mid- en Zuidwest, 
Avansa Oost-Brabant

Welkom in  
het antropoceen
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Identiteit, voeding en 
een duurzaam dieet 
Meer dan ooit zijn we onzeker over de 
kwaliteit van ons voedsel. Toch leerden 
we schaarste om te zetten in overvloed. 
Maar hoe kunnen we het Aards Paradijs 
duurzaam beheren zonder het voortdurend 
uit te putten? Bovendien veranderen onze 
voedingsgewoontes voortdurend met ons mee.  

28 FEBRUARI EN 7 MAART 2022 
van 19:30 tot 21:30
Online
€ 10 / € 5

Filosofie van de eenvoud 
Vereenvoudiging en matiging 
als levenskunst
Kiezen voor vrijwillige eenvoud en een 
ecologisch verantwoorde leefstijl heeft 
positieve effecten op mens, samenleving, 
leefomgeving en klimaat. Dit hoeft niet tot 
verschraling te leiden, het verrijkt eerder het 
bestaan. ‘Groene levenskunst’ is genoegen 
nemen met genoeg en voldoening putten uit 
voldoende.  

28 MAART EN 4 APRIL 2022 
van 19:30 tot 21:30
Online
€ 10 / € 5

Ecologisch bewustzijn 
en politieke 
besluitvorming 
De grootste uitdaging in de 
wereldgeschiedenis
Ondanks de vele wetenschappelijke 
inzichten en alarmerende internationale 
rapporten, verloopt de maatschappelijke 
discussie over klimaatverandering 
uiterst moeizaam. Waarom slagen we 
er zo moeilijk in om – persoonlijk en op 
wereldschaal – antwoorden te vinden op 
dit levensbepalende probleem?  

25 APRIL EN 2 MEI 2022 
van 19:30 tot 21:30
Online
€ 10 / € 5
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20 APRIL 2022
van 19:00 tot 21:00
Boerderij Wouter De Medts
Mussestraat 6 - Maarkedal
Gratis, wel vooraf inschrijven 

Begeleiding door Wouter De Medts
Dit is een buitenactiviteit. Voorzie gepaste kledij en schoeisel.

Een initiatief van het Leaderproject “360° Open Ruimte in de 
Vlaamse Ardennen”

De keuzes van Boer Wouter
Het belang van kleinschalige familiale 
landbouw
We gaan op boerderijbezoek in de Vlaamse Ardennen. 
Daar vinden we typisch nog vele kleinschalige familiale 
landbouwbedrijven terug. Boer Wouter en zijn familie 
ontvangen ons op zo een traditioneel gemengd 
landbouwbedrijf. Met passie en overtuiging vertellen ze ons 
waar ze voor staan en welke principes hun bedrijfskeuzes 
bepalen. Ze pleiten ervoor om de kleinschalige veehouders 
in de Vlaamse Ardennen te steunen zodat ook het typisch 
glooiende graslandschap in deze streek kan behouden 
blijven.
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Van landschap naar tuin 
Landschapswandeling als inspiratie 
voor je tuin 
We wandelen door de prachtige omgeving van het 
natuurgebied ‘t Burreken. We staan stil bij de vele kleine 
landschapselementen die samen instaan voor dit mooie 
cultuurhistorische landschap. Met Ronny De Clercq als gids 
ontdekken we wat de verschillende landschapselementen 
voor onze tuin kunnen betekenen. Op deze wandeling zien 
we enkele goede toepassingen van tuinen die naadloos 
overgaan in het omringende landschap. We gaan naar huis 
vol inspiratie en kunnen thuis aan de slag om het landschap 
tot in de eigen tuin te brengen. Of anders gezegd, de tuin te 
laten opgaan in het nabije landschap. Laten we samen de 
Vlaamse Ardennen nog mooier maken!

9 MEI 2022
van 19:00 tot 21:00
Omgeving ‘t Burreken
Stokstraat - Schorisse
Gratis, wel vooraf inschrijven

Begeleiding door Ronny Declercq
De exacte plaats van afspraak wordt een paar dagen voor de 
activiteit aan alle deelnemers meegedeeld.

Een initiatief van het Leaderproject “360° Open Ruimte in de 
Vlaamse Ardennen”
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Een zestal mensen rond een tafel met een 
tasje koffie en een koekje. Iedereen heeft een 
paar bladeren vast, afgedrukt in een groot 
lettertype. Annie leest het verhaal voor. Astrid 
volgt de tekst aandachtig, Lode zit met zijn 
ogen dicht te luisteren. Wanneer Annie zwijgt, 
blijft het even stil, dan komen er reacties. 
Herkenning, verontwaardiging, gelach…  
Er wordt geluisterd en er wordt verteld wat 
een tekst losmaakt. 

Het rare is: door zo te praten over fictieve 
verhalen leer je mekaar echt kennen.  
Er groeit begrip voor mekaars levenssituatie, 
die voor veel mensen in de groep niet de 
gemakkelijkste is. 

Avansa brengt in Zottegem, Haaltert, 
Ronse en Oudenaarde mensen samen 
met verschillende achtergronden. In de 
gevangenis van Oudenaarde zijn dat 
gedetineerden met vrije burgers, elders zijn 
dat groepen waar mensen in armoede aan 
deelnemen, of mensen met een psychiatrisch 
verleden. Op die manier werken we aan 
wederzijds begrip en verbinding.

SamenLezen 
verbindt mensen

10



16, 23 EN 30 MAART 2022
van 10:30 tot 12:00
Den Botaniek
Spinstersstraat 36 - Ronse
Gratis

Begeleiding door Maxim De Jonge en  
Nadine Verbeke
In samenwerking met Bibliotheek Ronse,  
Den Botaniek

27 APRIL EN 4 EN 11 MEI 2022
van 10:30 tot 12:00
Bibliotheek Ronse
De Biesestraat 4 - Ronse
Gratis

Begeleiding door Maxim De Jonge en  
Nadine Verbeke
In samenwerking met Bibliotheek Ronse,  
Den Botaniek

SamenLezen in Ronse
Kom genieten van een kortverhaal uit de 
wereldliteratuur en een stukje poëzie. Je hoeft 
niets voor te bereiden. De teksten zijn een 
verrassing en worden ter plekke voorgelezen. 
Daarna wordt over de tekst van gedachten 
gewisseld: wat roept hij op, wat doet de 
tekst je? Onverwachte ontmoetingen tussen 
mensen met verschillende achtergronden 
in de wereld van verhalen en poëzie. Je bent 
welkom op één, meer of alle bijeenkomsten.
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GEZOCHT: 
begeleider voor 
SamenLezengroep
omgeving Aalst
Heb je belangstelling voor literaire 
verhalen en poëzie? 
Heb je interesse in mensen en kan je 
goed luisteren?
Heb je voeling met en respect voor 
mensen in armoede? 
Ben je bereid om als vrijwilliger wat van 
je tijd te geven aan een leuke groep 
mensen van diverse pluimage?

Kom alvast eens proeven van 
SamenLezen in een van de groepen!
Neem contact op met Sonja.Focketyn@
avansa-vlad.be voor een gesprek.

Straffe Koffie! 
SamenLezen in Haaltert 
Kom genieten van een kortverhaal uit de 
wereldliteratuur en een stukje poëzie. Je hoeft 
niets voor te bereiden: de teksten zijn een 
verrassing en worden ter plekke voorgelezen. 
Daarna wordt over de tekst van gedachten 
gewisseld: wat roept hij op, wat doet de 
tekst je? Onverwachte ontmoetingen tussen 
mensen met verschillende achtergronden 
in de wereld van verhalen en poëzie. Je bent 
welkom op één, meer of alle bijeenkomsten.

28 APRIL, 12 MEI, 
2, 16 EN 30 JUNI 2022

van 13:30 tot 15:30
Warandegebouw
Sint-Goriksplein 17 - Haaltert
Gratis

Begeleiding door Sonja Focketyn
In samenwerking met ‘t Klikt Welzijnsschakel 
Haaltert
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SamenLezen  
in Zottegem 
Lees je graag verhalen? Al eens met je ogen 
dicht naar een gedicht geluisterd?  
Er wordt een straf kort verhaal en een gedicht 
voorgelezen. Daarna ontstaat er een gesprek 
over wat je ziet, hoort of herkent in de tekst. 
Iedereen is vrij om te spreken of te zwijgen.  
Je hoeft niets voor te bereiden. Samenlezen  
is gratis, je kan deelnemen aan één of meer 
(of alle) bijeenkomsten.

28 APRIL, 12 MEI EN 9 JUNI 2022
van 14:00 tot 16:00
Het huisvandeMens Zottegem
Hoogstraat 42 - Zottegem
Gratis

Begeleiding door Annemie Van de Vijvere, 
Annie Nouten, Eva Feliers

In samenwerking met Beschut wonen, 
Bibliotheek Zottegem, Het huisvandeMens 
Zottegem, Lokaal Dienstencentrum Egmont

SamenLezen  
op het terras 
van het LDC Egmont 
Lees je graag verhalen? Al eens met je 
ogen dicht naar een gedicht geluisterd? Er 
wordt een straf kort verhaal en een gedicht 
voorgelezen. Daarna ontstaat er een gesprek 
over wat je ziet, hoort of herkent in de tekst. 
Iedereen is vrij om te spreken of te zwijgen. Je 
hoeft niets voor te bereiden. Samenlezen is 
gratis, je kan deelnemen aan één of meer (of 
alle) bijeenkomsten. Bij mooi weer zitten we 
op het terras, bij slecht weer binnen.

14 JULI EN 25 AUGUSTUS 2022
van 14:00 tot 16:00
Lokaal Dienstencentrum Egmont
Arthur Gevaertlaan z/n - Zottegem
Gratis

Begeleiding door Annemie Van de Vijvere, 
Annie Nouten, Eva Feliers

We komen samen op het terras van het 
Lokaal Dienstencentrum, bij slecht weer in de 
cafetaria van het LDC. Je bent welkom op één 
of beide bijeenkomsten.

In samenwerking met Avansa Vlaamse 
Ardennen-Dender vzw, Beschut 
wonen, Bibliotheek Zottegem, Lokaal 
Dienstencentrum Egmont, Het huisvandeMens 
Zottegem
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donderdag 5 mei 2022 
van 13.30u tot 22u
bij Netwerk Aalst, 
Houtkaai 15, 9300 Aalst

Informatie, feedback, uitwisseling en 
ontmoeting zijn de kernwaarden van dit 
inspiratie- en netwerkmoment. Iedereen is 
welkom die in deze streek aan de kar duwt (of 
trekt) voor een meer solidaire en verbonden 
samenleving, een meer duurzame plek voor 
iedereen en de versterking van de inwoners 
op vlak van mondigheid, weerbaarheid en 
mediawijsheid.  

Of je dat nu doet als individuele burger of als 
trekker van een organisatie, als geëngageerd 
activist of als bekommerde inwoner, dat 
maakt niet uit. Met een programma van 

inspirerende lezingen, praktische workshops 
en ontmoeting met interessante mensen en 
initiatiefnemers vind je ongetwijfeld manieren 
om een verschil te maken in de Denderstreek 
en/of in de Vlaamse Ardennen. Wie weet vind 
je er net dat wat je nodig had om iets op 
poten te zetten of om datgene waar je mee 
bezig bent meer diepgang en impact te geven.

Lig jij wakker van een van die thema’s 
en zoek je aansluiting om daadwerkelijk 
iets te veranderen in deze streek? Ben jij 
met jouw initiatief of organisatie al bezig 
met mediawijsheid, verbondenheid en 
sociale duurzaamheid? Ken je inspirerende 
figuren, projecten, praktijken? Contacteer 
eva.buyst@avansa-vlad.be. Samen met 
partnerorganisaties, ook uit de regio, zijn we 
al volop bezig met de voorbereiding en wie 
weet kan ook jij daar nog een rol in spelen.

Deelnemen is gratis, vooraf inschrijven 
verplicht.
Zie www.avansa-vlad activiteitenkalender voor 
praktische informatie en inschrijving.

*onze partners hierin zijn: de Federatie, 
belangenorganisatie voor de sociaal-culturele 
sector, Kwadraet, De Wakkere Burger, Optil.

Avansa en partners* nodigen je uit op de 

‘State of the Region’
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Hoe zou het zĳn om eens een levend boek te 
lezen? Iemand die aan jou alleen een verhaal 
vertelt dat niet verloren mag gaan terwĳl 
jĳ niks hoeft te doen behalve aandachtig 
luisteren. Zalig toch?

… En hoe zou het zĳn om zelf een levend boek 
te zĳn?

Ben jĳ ooit veel kwĳtgeraakt en er toch weer 
bovenop gekomen?

Ben jĳ ooit gered uit of ontsnapt aan een 
groot gevaar?

Ben jĳ door een plotse wending in je leven 
geworden wat je nooit gedacht had te zĳn?

Heb jĳ al vaker gezegd: ‘Ik zou er een boek 
over kunnen schrĳven’.

Dan heb jĳ een -klein of groot- bĳzonder 
verhaal te vertellen waar anderen inspiratie 
en kracht uit kunnen putten.
… dan ben jĳ een levend boek!

Als jĳ een bĳzonder verhaal hebt over 
verlies en veerkracht en dat aan anderen 
wil vertellen in een één op één gesprek, 
contacteer dan 
sonja.focketyn@avansa-vlad.be.

Na een verkennend gesprek brengen we de 
collectie levende boeken samen. Er volgt 
een voorbereiding van 3 halve dagen (gratis). 
‘Ontlening’ tĳdens 3 tot 5 evenementen van 
een halve dag in de Denderstreek in de loop 
van 2022. Kosten worden vergoed.
De Levende Bibliotheek is een project van 
Avansa Vlaamse Ardennen-Dender vzw en 
Agentschap Integratie en Inburgering i.s.m. 
lokale partners.

GEZOCHT: Levende boeken 
voor een ‘Levende Bibliotheek’ 
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Bankzaken, online shoppen en 
boodschappen doen, een reis 
boeken, je belastingen invullen, 
videobellen met vrienden, … 
Steeds meer dingen gebeuren 
met de computer en via het 
internet. 

Om mee te zijn met deze digitale 
versnelling is er een aanbod 
aan vormingen. Ook bij Avansa 
Vlaamse Ardennen-Dender 
organiseren we korte opleidingen 
rond digitalisering in de 
verschillende gemeenten van ons 
werkingsgebied. 

Vanaf januari 2022 schakelen we 
een versnelling hoger. We willen 
mensen bereiken die zich niet 
aangesproken voelen door het 
bestaande aanbod van vormingen 
en diensten, die geen voeling 
hebben met de digitale wereld 
en er weinig benieuwd naar zijn. 
Door hen ‘toevallig’ in contact 
te laten komen met digitale 
toepassingen op momenten 
dat ze van diensten van een 
organisatie gebruik maken. 

In de vertrouwde omgeving zoals 
die van een dienstencentrum, een 
armoede-organisatie, ...

Onder de projecttitel ODOK 
(Ondersteuning Digitale 
OefenKansen) werken 5 Avansa’s 
een ondersteuningsaanbod uit 
voor organisaties die zo’n digitale 
oefenkansen willen aanbieden 
aan hun gebruikers.

Wat dit ondersteuningsaanbod 
precies inhoudt lees je hieronder. 
De collega’s van Avansa Waas 
en Dender interviewden Pieter 
Duysburgh die al proefdraaide in 
het Gentse. Pieter is medewerker 
van IMEC, het onderzoekscentrum 
voor digitale technologie 
verbonden aan de VUB.

Pieter, jij deed al proefsessies in een 
dienstencentrum. Wat hield dit in?
Een dienstencentrum was een goede 
plek om het traject te testen. We werken 
in 3 stappen: een eerste workshop over 
digitale inclusie, om iedereen wat meer 
inzicht te geven in het onderwerp. In de 
2de sessie werken we verder: waar liggen 

Project ondersteuning 
digitale oefenkansen 
(ODOK)
Interview Pieter Duysburgh
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de mogelijkheden voor oefenkansen voor 
deze organisatie? Hoe kunnen we mensen 
bereiken? Iedereen gaat daarna zelf aan 
de slag met de ideeën en enkele weken of 
maanden later is er de laatste workshop. 
We blikken terug op de ervaringen met de 
digitale oefenkansen en kijken we naar de 
toekomst: hoe gaan we hiermee verder? 

In de 2de workshop werken de 
deelnemers naar digitale oefenkansen 
voor hun organisatie. Wat moeten we ons 
daar bij voorstellen? Kan je voorbeelden 
geven van ‘digitale oefenkansen’?
We denken eerst grondig na over de 
doelgroep, wat ze bij de organisatie 
komen zoeken en denken van daaruit over 
mogelijkheden voor oefenkansen. Dit kan 
van heel minimaal tot heel breed gaan. Van 
een pinterest groep waarin alle recepten 
worden verzameld, een QR code op tafel in 
de cafetaria met als boodschap: “scan deze 
code voor een verrassing” tot de jaarlijkse 
quiz waar deelnemende groepjes zich 
kunnen laten helpen door Google of een 
beurtsysteem waarbij iedere bezoeker een 
liedje kan kiezen in Spotify.

Het moeten niet altijd praktische dingen 
zijn. Oefenkansen mogen ook gewoon 
verrassen of entertainen. Wegwijs worden 
in de digitale wereld levert immers niet 
alleen praktische voordelen op, maar kan 
je leven zeker ook leuker maken. We willen 
in de eerste plaats werken aan de houding 
van de deelnemers: drempels wegnemen 
en hen zin doen krijgen om op de digitale 
trein te stappen.

Wat kan het profiel van 
de deelnemers aan de 
workshops zijn? 
Iedereen die zin heeft, 
kan meedenken over 
digitale oefenkansen. 
Ideaal is een mix 
van professionele 
medewerkers met 
vrijwilligers van de 
organisatie, zoals in het 
Gentse dienstencentrum.  
Het is zeker niet zo 
dat alleen wie al 
overtuigd is van digitale 
voordelen, welkom is. Belangrijker is dat de 
deelnemers aan de tafel de doelgroep van 
de organisatie goed kennen. 

Dit zijn mooie én hoge ambities. 
Naast de 3 gratis workshops, staan de 
medewerkers en vrijwilligers er alleen 
voor?
In de laatste workshop kijken we naar de 
toekomst. Hoe zijn de experimenten met 
de oefenkansen verlopen? Wat nemen 
we mee, en hoe zetten we hier verder op 
in? Als er enthousiasme is, zoeken we 
naar een manier om de doelgroep van de 
organisatie blijvend digitale oefenkansen 
te bieden. We noteren de afspraken in een 
engagementsverklaring. En we denken na 
over intervisie.
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Fotografie apps 
Digitaal Café
Tijdens dit eerste Digitaal Café gaat over 
apps die te maken hebben met fotografie. 
Bijvoorbeeld apps die iets extra toevoegen 
aan je fototoestel of apps om je foto’s te 
bewerken. We demonstreren drie apps, 
daarna is het aan jou! Breng je toestel mee 
met volle batterij. Het is handig als je je 
paswoorden kent of bij hebt.

17 MAART 2022
van 13:30 tot 16:00
Lokaal Dienstencentrum Egmont
Arthur Gevaertlaan z/n - Zottegem
€ 5

Begeleiding door Stefaan Van der Biest
Inschrijven via Lokaal Dienstencentrum 
Egmont

Apps over mobiliteit 
Digitaal Café Zottegem 
Tijdens dit Digitaal Café gaan we het 
hebben over apps die een bijdrage 
leveren aan je mobiliteit en je dus helpen 
ergens gemakkelijker te komen. Denk aan 
verplaatsingen met de trein, te voet, ...  
Breng je toestel mee met volle batterij.  
Het is handig als je je paswoorden kent of  
bij hebt.

21 APRIL 2022
van 13:30 tot 16:00
Lokaal Dienstencentrum Egmont
Arthur Gevaertlaan z/n - Zottegem
€ 5

Begeleiding door Kevin Descheemaeker
Inschrijven via Lokaal Dienstencentrum 
Egmont
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In het Digitaal Café leren we samen beter met de tablet, smartphone, IPad of IPhone werken. 
De begeleider geeft een korte demonstratie en daarna ga je in kleine groepjes aan de slag om 
een opdracht tot een goed einde te brengen. Je kan natuurlijk altijd beroep doen op mekaar, het 
internet en de begeleider. 
We kunnen de prijs voor deze reeks laag houden door de bijdrage van de verschillende 
partners: de Bibliotheek, Ligo Zuid-Oost-Vlaanderen - Centrum voor Basiseducatie, Lokaal 
Dienstencentrum Egmont, Sociaal Huis Zottegem en Avansa Vlaamse Ardennen-Dender.

Digitaal Café  
Zottegem

Videobellen met een app 
Digitaal Café Zottegem 
Tijdens dit Digitaal Café bekijken we enkele 
apps waarmee je kan videobellen. We 
bespreken kort een app voor Android, eentje 
voor IPad en nog een laatste specifiek voor 
smartphone en IPhone. Voor elk wat wils dus. 
Breng je toestel mee met volle batterij. Het is 
handig als je je paswoorden kent of bij hebt.

19 MEI 2022
van 13:30 tot 16:00
Lokaal Dienstencentrum Egmont
Arthur Gevaertlaan z/n - Zottegem
€ 5

Begeleiding door Kevin Descheemaeker
Inschrijven via Lokaal Dienstencentrum 
Egmont

Wandelen met een app 
Digitaal Café Zottegem 
Tijdens dit Digitaal Café bespreken we 
apps voor wandelaars: een eenvoudige 
stappenteller, digitale kaarten en 
wandelplanners die een volwaardige reisgids 
bevatten. We demonstreren 3 apps, daarna is 
het aan jou! Breng je toestel mee met volle 
batterij. Het is handig als je je paswoorden 
kent of bij hebt.

16 JUNI 2022
van 13:30 tot 16:00
Lokaal Dienstencentrum Egmont
Arthur Gevaertlaan z/n - Zottegem
€ 5

Begeleiding door Micheline Aelvoet
Inschrijven via Lokaal Dienstencentrum 
Egmont
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Fotografie-apps 
Digitaal café
Tijdens dit eerste Digitaal Café in Lede 
gaat over apps die te maken hebben met 
fotografie. Bijvoorbeeld apps die iets extra 
toevoegen aan je fototoestel of apps om je 
foto’s te bewerken. We demonstreren drie 
apps, daarna is het aan jou!

26 APRIL 2022
van 09:00 tot 11:00
Bibliotheek Lede
Kerkevijverstraat 19 A - Lede
Gratis

Begeleiding door Stefaan Van der Biest
Inschrijven via Bibliotheek Lede.

Apps over mobiliteit 
Digitaal café
Tijdens dit Digitaal Café hebben we het 
over apps die een bijdrage leveren aan 
je mobiliteit en die je dus helpen ergens 
gemakkelijker te geraken. Denk aan 
verplaatsingen met de trein, te voet, ... Breng 
je toestel mee met volle batterij. Het is handig 
als je je paswoorden kent of bij hebt.

31 MEI 2022
van 09:00 tot 11:00
Bibliotheek Lede
Kerkevijverstraat 19 A - Lede
Gratis

Begeleiding door Stefaan Van der Biest
Inschrijven via Bibliotheek Lede

20



In het Digitaal Café leren we samen beter met de tablet, smartphone, IPad of IPhone werken. 
De begeleider geeft een korte demonstratie en daarna ga je in kleine groepjes aan de slag om 
een opdracht tot een goed einde te brengen. Je kan natuurlijk altijd beroep doen op mekaar, het 
internet en de begeleider.

We kunnen deze reeks gratis aanbieden dankzij de steun van de gemeente Lede.

Digitaal Café  
Lede

Videobellen 
Digitaal Café
Tijdens dit Digitaal Café bekijken we enkele 
apps waarmee je kan videobellen. We 
bespreken kort een app voor Android, eentje 
voor IPad en nog een laatste specifiek voor 
smartphone en IPhone. Voor elk wat wils dus. 
Breng je toestel mee met volle batterij. Het is 
handig als je je paswoorden kent of bij hebt.

28 JUNI 2022
van 09:00 tot 11:00
Bibliotheek Lede
Kerkevijverstraat 19 A - Lede
Gratis

Begeleiding door Stefaan Van der Biest
Inschrijven via Bibliotheek Lede
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Shopping apps 
Digitaal café
Tijdens dit Digitaal Café gaat over apps 
die nuttig kunnen zijn als je gaat shoppen. 
Bijvoorbeeld apps om klantenkaarten digitaal 
bij te houden, om je boodschappenlijstje bij 
te houden en te delen met gezinsleden, om 
van thuis uit te bestellen, ... We demonstreren 
3 apps, daarna is het aan jou!

28 APRIL 2022
van 13:30 tot 16:00
Bibliotheek Ronse
De Biesestraat 4 - Ronse
Gratis

Begeleiding door Kevin Descheemaeker

Fotograferen met je 
smartphone
Het beste toestel heb je  
op zak
Het beste fototoestel is dat wat je 
bij je hebt. Zonder fototoestel kan je 
immers geen foto’s maken. En laat een 
smartphone nu net het toestel zijn dat 
veel mensen àltijd bij zich hebben. Waarin 
verschilt smartphonefotografie nu van 
“echte” fotografie? Hoe kan je er meer uit 
halen met eenvoudige trucks of een extra 
app? Hoe kan je de klassieke technieken 
van de fotografie gebruiken in combinatie 
met je mobieltje? In deze cursus kom je 
het te weten.

12 EN 19 MEI EN 2 JUNI 2022
van 13:30 tot 16:00
Bibliotheek Geraardsbergen
Gasthuisstraat 28 - Geraardsbergen
€ 45 / € 9 

Begeleiding door Carlos Versieren
Breng je smartphone met volle batterij en 
accessoires mee.
In samenwerking met Bibliotheek 
Geraardsbergen
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In het Digitaal Café leren we samen beter met de tablet of Ipad werken. De begeleider geeft een 
korte demonstratie en daarna ga je in kleine groepjes aan de slag om een opdracht tot een goed 
einde te brengen. Je kan natuurlijk altijd beroep doen op mekaar, het internet en de begeleider. 
Breng je toestel mee met volle batterij. Het is handig als je je paswoorden kent of bij hebt.

We kunnen deze reeks gratis aanbieden dank zij de steun van de verschillende partners:  
de Bibliotheek, Den Botaniek, Ligo Zuid-Oost-Vlaanderen - Centrum voor Basiseducatie en 
Avansa Vlaamse Ardennen-Dender.

Digitaal Café  
Ronse

Wandelen met een app 
Digitaal Café Ronse 
Tijdens dit Digitaal Café bespreken we 
apps voor wandelaars: een eenvoudige 
stappenteller, digitale kaarten en 
wandelplanners die een volwaardige reisgids 
bevatten. We demonstreren 3 apps, daarna is 
het aan jou!

31 MAART 2022
van 13:30 tot 16:00
Den Botaniek
Spinstersstraat 36 - Ronse
Gratis

Begeleiding door Kevin Descheemaeker

Gezond met een app
Digitaal café Ronse
Dit Digitaal Café gaat over apps waarmee je 
kan werken aan je gezondheid, bijvoorbeeld 
om meer te bewegen, te ontspannen of om 
beter de slaap te vatten. We demonstreren  
3 apps, daarna is het aan jou!

2 JUNI 2022
Van 13:30 tot 16:00
Ligo Ronse – Centrum voor Basiseducatie
Vanhovestraat 36 – Ronse
Gratis

Begeleiding door Micheline Aelvoet
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Tante Georgette  
en haar tablet 
De voordelen van tablets  
voor ouderen 
Soms denken we dat nieuwe technische 
snufjes enkel voordelen hebben voor 
jongeren. Maar de tablet zou wel eens een 
uitzondering op de regel kunnen zijn. Uit 
onderzoek blijkt dat de tablet of Ipad enkele 
verrassende voordelen biedt voor ouderen. 
We lichten er tijdens deze presentatie enkele 
toe en geven een korte demonstratie. De 
nadruk ligt op wat je ermee kan doen, eerder 
dan op hoe je het moet doen. We vertrekken 
vanuit de praktijk met voldoende aandacht 
voor vragen van de deelnemers.

29 MAART 2022
van 09:00 tot 11:00
Bibliotheek Lede
Kerkevijverstraat 19 A - Lede
Gratis

Begeleiding door Stefaan Van der Biest
Inschrijven via Bibliotheek Lede
In samenwerking met Bibliotheek Lede
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Filmen met je 
smartphone 
Wist je dat het grootste deel van de filmpjes 
die je op het internet aantreft met een 
smartphone gemaakt zijn? Dat is helemaal 
geen toeval. Bijna iedereen heeft er wel 
eentje op zak en de bediening is eigenlijk wel 
eenvoudig. Bovendien is de beeldkwaliteit 
de laatste jaren enorm toegenomen. In 
deze cursus leer je een kort filmpje maken 
dat je kan delen op het internet. Je leert je 
toestel beter bedienen, je ontdekt enkele 
handige tips en tricks en je maakt kennis met 
montage. Kan je je smartphone vlot bedienen 
maar filmen vind je toch nog lastig? Dan is 
deze cursus iets voor jou.

21 EN 28 APRIL EN 5 MEI 2022
van 09:30 tot 12:00
Bibliotheek Geraardsbergen
Gasthuisstraat 28 - Geraardsbergen
€ 45 / € 9

Begeleiding door Carlos Versieren
Breng je smartphone of IPhone mee met volle 
batterij en accessoires.
In samenwerking met Bibliotheek 
Geraardsbergen

Instagram voor 
beginners 
Instagram is immens populair. Wat begon als 
een medium om leuke foto’s te posten is nu 
één van de grootste social media platformen. 
Maar wat is Instagram precies? Wat is het 
verschil met pakweg Facebook? Welk soort 
berichten kan je er op plaatsen en hoe kan je 
er je voordeel mee doen? Eline Wijns is zelf 
fervent Instagrammer en legt alles begrijpelijk 
uit. Je kan zelf aan de slag gaan met de 
basisfuncties van Instagram. Breng dus zeker 
je smartphone of IPhone mee.

31 MAART 2022
van 19:30 tot 22:00
Bibliotheek Geraardsbergen
Gasthuisstraat 28 - Geraardsbergen
€ 15 / € 3

Begeleiding door Eline Wijns
In samenwerking met Bibliotheek 
Geraardsbergen
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Familie in herstel
Gaat het niet goed met iemand in de 
familie, dan lijden de familieleden 
in mindere of meerdere mate mee. 
Dingen komen in beweging, -of net 
niet! Soms is het heftig, soms is er 
sleur. In deze cursus bekijken we 
hoe je het evenwicht in de familie 
kan behouden of herstellen? Het is 
een gezamenlijke zoektocht, want 
herstellen is een proces van vallen en 
weer opstaan. 

Deze cursus richt zich uitdrukkelijk tot 
partners, verwanten, naasten,… om het 
‘vallen’ te leren benoemen, zelfzorg te 
oefenen en, vooral, de momenten van 
veerkracht te leren zien. 

8, 15 EN 22 APRIL 2022
van 13:00 tot 16:00 
Mirabello Oudenaarde
Ohiostraat 117
Oudenaarde
€15

Inschrijven via Herstelacademie 
Vlaamse Ardennen 
www.herstelacademie/vlaamse-
ardennen/ 
Begeleiding door Annick De Vrieze 
en Hilde Martens 
In samenwerking met de 
Herstelacademie Vlaamse Ardennen, 
Mirabello Oudenaarde

Via vorming ondersteunt de Herstelacademie 
mensen die het mentaal moeilijk hebben. 
Daarnaast maken ze de thematiek rond 
psychisch welbevinden bespreekbaar. Op 
die manier dragen ze bij aan een meer 
volwaardig burgerschap voor iedereen. Dit 
zijn doelstellingen die we vanuit Avansa graag 
mee ondersteunen.

Een Herstelacademie organiseert zich regio-
naal. De samenwerkende partnerorganisaties 
zoals Avansa lenen steun en expertise uit om 
van de zorg voor geestelijke gezondheid iets 
heel gewoon te maken. 

De lesgevers staan met hun twee voeten 
in de praktijk. De cursisten maken zelf de 
vertaalslag naar hun eigen leven, met een 
ervaringsdeskundige als gids. 

De prijs van een workshop hangt af van het 
aantal sessies. Per sessie betaal je €5.

Inschrijven kan enkel voor de hele reeks. 

Twijfel je nog? 
Neem dan zeker contact op met iemand van 
de Herstelacademie. Op donderdag van 9u 
tot 12u & van 13u tot 16u
Eva Feliers: 09/311 98 68
Mail: ovl-vlaamseardennen@
herstelacademie.be
Digitaal inschrijven via: 
www.herstelacademie/vlaamse-ardennen/

Herstelacademie
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Ik schrijf je nog 
De magie van een met de 
hand geschreven brief 
Deze online workshop is een pleidooi om te 
vertragen en de tijd te nemen om je woorden 
zorgvuldig te kiezen in een handgeschreven 
brief. Woorden die verbinden en niet verdelen 
of polariseren. Je schrijft vanuit je hart, naar 
mensen die je misschien uit het oog bent 
verloren maar nooit echt hebt losgelaten. 
Of naar familie en vrienden die je meer 
aandacht wilt geven. Je krijgt schrijftips en 
korte oefeningen en werkt zo toe naar een 
persoonlijke brief die je zelf verstuurt. We 
gaan elkaars brieven niet voorlezen, maar 
wisselen wel uit over wat het schrijven met 
ons doet.

14 EN 21 MEI 2022
van 10:00 tot 12:30
Online activiteit
€ 10

Begeleiding door Emke Dierickx
Een dag voor aanvang krijg je een mail met de 
link om in te loggen.

Effectief reageren 
op discriminerende 
uitspraken 
Vorming voor Vrijwilligers 
Een vrijwilliger maakt een neerbuigende 
opmerking over vluchtelingen. Een 
familielid spreekt steeds negatief over “die 
vreemdelingen”. Een bezoeker zegt iets 
onaangenaams over een andere bezoeker. 
Hoe kun je hier het best op reageren? Wat 
betekent dagelijkse discriminatie voor 
iemand? In de tweede sessie kijken we naar 
manieren om te reageren. Wat kun jij doen als 
individu, wat als groep? Wat heeft effect en 
welke reactie kies je? Jullie praktijksituaties 
zijn de rode draad in deze korte vormings-
reeks. Je schrijft in voor de volledige reeks 
van 2 sessies. Als deze activiteit volzet is, zet 
je dan zeker op de wachtlijst. Misschien krijg 
je de plaats van iemand die annuleert. En 
als we later deze activiteit nog eens opnieuw 
organiseren, dan verwittigen we jou daarover. 
Ben je ingeschreven maar kun je toch niet 
meedoen, annuleer dan alstublieft. Dan krijgt 
iemand anders jouw plaats.

31 MAART 2022
van 13:30 tot 16:00
Online
Gratis

Begeleiding door Stijn Tondeur
Inschrijven via Avansa Waas-en-Dender
In samenwerking met Agentschap Integratie 
& Inburgering (A.I.I), Avansa Regio Gent, 
Avansa Vlaamse Ardennen-Dender vzw, 
Avansa Waas-en-Dender, Gastvrij Netwerk 
(Vluchtelingenwerk Vlaanderen), In-Gent vzw
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Hallelluja! De toekomst van 
het kerkgebouw staat op 
het spel

Maar gelukkig kan dat het begin zijn van een 
positieve verandering. Ook in jouw gemeente.  

Heel wat kerkgebouwen verliezen hun betekenis als plek 
voor de eredienst. Onze steden, gemeenten en dorpen 
staan voor de uitdaging om naar nieuwe invullingen te 
zoeken voor deze gebouwen. Vaak staat een kerk midden in 
het dorp en heeft het niet enkel een religieuze betekenis, 
maar ook een sociale, historische en landschappelijke 
waarde. In het verhaal van herbestemming zien we 
dat buurtbewoners graag betrokken worden en dat er 
ongenoegen ontstaat wanneer ze zich onvoldoende 
gehoord voelen. 

Tussen 2017 en 2020 hebben onze collega’s van Avansa 
regio Gent twee lokale gemeenschappen intens begeleid 
in hun zoektocht naar een visie voor de toekomst van 
het kerkgebouw in hun gemeente. Vanuit deze ervaringen 
hebben ze een ondersteuningsaanbod uitgewerkt. 

Vanaf 1 januari 2022 kunnen alle Oost-Vlaamse dorpen 
en steden een beroep doen op de hulp van de regionale 
Avansa’s en de dienst Erfgoed van de provincie om de 
plaatselijke dialoog over de herbestemming van de kerk 
te begeleiden. We voorzien een toolbox workshops en 
infosessies, advies op maat en procesbegeleiding. Ook 
verenigingen of burgerinitiatieven kunnen de eerste stap 
naar ondersteuning zetten.

Wil je graag dat er overleg op gang komt over de toekomst 
van het kerkgebouw? 

Spreek dan met je gemeentebestuur over dit aanbod of 
contacteer ons: erfgoed@oost-vlaanderen.be of 
info@avansa-vlad.be

Meer info over de Kerk in het midden-toolbox: 
www.oost-vlaanderen.be/kerk-in-het-midden.
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Slampoetry is een initiatief van Avansa Vlaamse Ardennen-Dender en De Rode Antraciet in 
nauwe samenwerking met De Huizen vzw, Stichting Herstel & Terugkeer, Stad Oudenaarde, 
Gevangenis Oudenaarde, bibliotheek Oudenaarde in kader van het Vlaams project DIALOOG. 
DIALOOG streeft naar een solidaire samenleving die inzet op verbondenheid tussen mensen, 
én inzet op het herstellen van intermenselijke relaties wanneer deze zijn verbroken door een 
conflict.

Volg DIALOOG via dialoogherstel.org

Dialoog

Slampoetry 
Binnen en buiten de muren
Slam poetry is verwant aan de hiphop- en 
rapcultuur. Op een pittige manier brengt de 
slammer een krachtige boodschap met een 
gevatte tekst, met ritme en lichaamstaal. Hind 
Eljadid, woordkunstenaar, haalt inspiratie 
uit het onrecht in haar omgeving en bouwt 
confronterende en sterke slam poetry. Hind 
coacht je met de nodige tips and tricks door 
de reeks. Vertrekkend vanuit je eigen talenten 
en kritische kijk op de wereld rondom jou, 
werk je aan je eigen teksten en performance. 
Tijdens de 5 workshops wordt toegewerkt 
naar een toonmoment. Zowel gedetineerden 
als burgers maken eigen slamteksten en 
werken samen naar de performance toe. 

3, 10, 17, 24 EN 31 MEI EN 10 JUNI 2022
van 18:00 tot 20:15
Strafinrichting Oudenaarde
Bourgondiëstraat 6 - Oudenaarde
Gratis

Begeleiding door Hind Eljadid
Gelieve om 17u45 aanwezig te zijn.  
Je identiteitskaart wordt gecontroleerd, je 
wordt gescand en je moet je gsm afgeven. 
Opgelet: als je een prothese hebt, breng een 
medisch attest mee!

29



100 jaar gevangenis in 
Oudenaarde 
Lezing door stadsarchivaris 
Stijn Lybeert 
De ‘strafinstelling Oudenaarde’ bestaat sinds 
1922. Ter gelegenheid van die verjaardag 
diept Stijn Lybeert uit de archieven heel 
wat wetenswaardigheden, anekdotes en 
historische feiten op. Zo werden gevangenen 
ooit opgesloten in een kelder op de Markt 
en waren cipiers geen ambtenaren maar 
pachters. Misdaad en straf, schuld en boete, 
het is van alle tijden, maar ook in alle 
tijden anders. De lezing staat open voor 
gedetineerden en hun familie, buurtbewoners 
en belangstellenden. 

13 MEI 2022
van 18:00 tot 20:30
Strafinrichting Oudenaarde
Bourgondiëstraat 6 - Oudenaarde
€ 5 / € 1

Begeleiding door Stijn Lybeert
Vooraf wordt je rijksregisternummer 
opgevraagd en word je gescreend. Je 
identiteitskaart wordt gecontroleerd en je 
moet je gsm afgeven. Opgelet: als je een 
prothese hebt, medisch attest meebrengen!
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Duidelijke taal 
Vorming voor vrijwilligers 
Wil je graag weten hoe je eenvoudiger kan 
communiceren met anderstaligen? Bij deze 
vorming ga je op een interactieve manier 
na hoe je conversaties met anderstaligen 
vlotter laat verlopen. De belangrijkste 
tips bij duidelijke taal komen aan bod en 
worden ingeoefend. Je krijgt ook inzicht in 
taalverwerving bij volwassenen. Zo word je 
bewust van het belang van duidelijke taal 
om laagdrempelig te communiceren en 
tegelijk voldoende oefenkansen Nederlands 
te bieden. Als deze activiteit volzet is, zet je 
dan zeker op de wachtlijst. Misschien krijg je 
de plaats van iemand die annuleert. En als 
we later deze activiteit nog eens opnieuw 
organiseren, dan verwittigen we jou daarover.

26 APRIL 2022
van 09:30 tot 12:00
Avansa Waas-en-Dender
Gratis

Begeleiding door Karima Harrouch, Katleen 
Storms
Inschrijven via Avansa Waas-en-Dender
In samenwerking met Agentschap Integratie 
& Inburgering (A.I.I), Avansa Regio Gent, 
Avansa Vlaamse Ardennen-Dender vzw, 
Avansa Waas-en-Dender, Gastvrij Netwerk 
(Vluchtelingenwerk Vlaanderen), In-Gent vzw

10 MAART 2022
van 09:15 tot 12:15
Gratis

Begeleiding door Desiree Derksen, Lisa Van 
Elsen
Inschrijven via Avansa Regio Gent
In samenwerking met Agentschap Integratie 
& Inburgering (A.I.I), Avansa Regio Gent, 
Avansa Waas-en-Dender, Gastvrij Netwerk 
(Vluchtelingenwerk Vlaanderen), In-Gent vzw
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Vluchtelingen 
en nieuwkomers 
begeleiden naar 
opleiding en werk 
Voor vrijwilligers 
Wil jij de nieuwkomer op weg helpen bij 
het vinden van een job of een gepaste 
opleiding? We vertrekken vanuit enkele 
verhalen van (ooit) nieuwkomers. Wat 
heeft er bij hen voor gezorgd dat ze 
werk vonden? Dat ze doorzetten in hun 
zoektocht? Wat en wie hielp hen om 
sommige hindernissen te overwinnen? 
Benieuwd? Schrijf je dan in voor deze 
sessie!

17 MAART 2022
van 13:30 tot 16:00
Administratief Centrum Aalst
Werf 9 - Aalst
Gratis

Begeleiding door Caroline Mathys, Rony 
Holvoet, Zülheyha Kolcu
In samenwerking met Agentschap 
Integratie & Inburgering (A.I.I), Avansa 
Regio Gent, Avansa Vlaamse Ardennen-
Dender vzw, Avansa Waas-en-Dender, 
Gastvrij Netwerk (Vluchtelingenwerk 
Vlaanderen), In-Gent vzw

Filosofiecafé 
Wil je op een originele manier kennismaken 
met filosofie? Neem deel aan een gesprek 
en onderzoek mee een filosofische vraag. 
Verwacht geen duidelijk antwoord: het gaat 
om de denkoefening, het bewust worden 
van overtuigingen en redeneringen. We 
dagen je uit om zorgvuldig te formuleren, 
te argumenteren, te luisteren en vragen 
te stellen. De begeleider speelt de rol van 
Socrates: door vragen te stellen zet hij aan tot 
nadenken en zorgt hij voor evenwicht tussen 
filosofische diepgang en ontspannen gesprek. 

11 MAART 2022
van 15:00 tot 17:30
Het huisvandeMens Zottegem
Hoogstraat 42 - Zottegem
Gratis

Begeleiding door Wouter Coolen
In samenwerking met Het huisvandeMens 
Aalst, Het huisvandeMens Zottegem

1 APRIL 2022
van 15:00 tot 17:30
Het huisvandeMens Aalst
Koolstraat 80-82 - Aalst
Gratis

Begeleiding door Wouter Coolen
In samenwerking met Het huisvandeMens 
Aalst, Het huisvandeMens Zottegem
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Intercultureel ontmoeten 
in het Nederlands
Wil je je stadsgenoten beter leren kennen? Heb je 
zin in boeiende gesprekken en leuke activiteiten? 
In Babbelonië ontmoeten Nederlandstaligen 
en anderstaligen elkaar. We praten in groepjes 
over alledaagse dingen: kinderen en ouderen, 
feesten, ziekte en gezondheid, werk... Of we koken 
samen, maken een wandeling, nemen deel aan 
een buurtfeest, bezoeken een museum... Een vast 
programma is er niet. We bespreken samen wat we 
doen. Babbelonië is gratis, je moet niet inschrijven. 
Je kiest zelf of je elke week komt, of nu en dan.  

Babbelonië heeft elke week plaats behalve tijdens 
schoolvakanties.

Babbelonië Ronse
Elke dinsdag van 9u tot 11u, Den Botaniek, 
Spinsterstraat 36

Babbelonië Denderleeuw
Elke woensdag van 9u tot 11u in het Koetshuis 
Stationsstraat 7
Elke donderdag van 19u tot 21u in De Palaver 
Seringenlaan 1

Babbelonië Aalst
Elke donderdag van 9u tot 11u in LDC De Toekomst, 
Sint Kamielstraat 85
Elke donderdag van 19u tot 21u in het 
Ontmoetingshuis De Brug, Hertshage 11
Elke zaterdag van 13u tot 15u in het Ligo, Bert van 
Hoorickstraat 19

Babbelonië Erpe- Mere
Elke donderdag van 13u15 tot 15u15 in het 
Gemeentelijk Ontmoetingscentrum Mere, 
Nieuwstraat 13

Babbelonië Ninove
Elke vrijdag van 9u tot 11u in de Bibliotheek, 
Graanmarkt 12: we ontmoeten elkaar in openlucht 
en in kleine groepjes.

Babbelonië Geraardsbergen 
Elke vrijdag van 13u tot 15u, in de Kunstacademie, 
Grotestraat 20 (ingang via achterkant, langs Spoed 
ziekenhuis)

NIEUW
Babbelonië Lede vanaf 11 maart !
Elke vrijdag van 9u tot 11u in Martinushuis, 
Kerkstraat 9

Babbelonië
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En Babbelonië online? 
Zie www.babbelonie.be 
Dit doen we met Zoom, via de computer, 
smartphone of tablet. We praten met elkaar, en 
ondertussen zien we elkaar op ons scherm. De 
link waarop je moet klikken om deel te nemen, 
vind je terug op www.babbelonië.be 

Babbelonië online: 
Elke dinsdag van 19u tot 21u. 

Babbelonië online: 
Elke vrijdag van 13u tot 15u

Opgelet: We houden ons aan de maatregelen 
met betrekking tot corona die gelden in 
de locatie. Er kan ook beslist worden per 
babbeloniëgroep om tijdelijk online te werken 
in plaats van fysieke bijeen te komen omwille 
van corona

Op www.babbelonië.be vind je steeds de 
actuele info. 

Gezocht: 
Nederlandstalige 
deelnemers! 
In elke groep van Babbelonië zijn we op zoek 
naar extra Nederlandstalige deelnemers. Babbel 
je graag met andere mensen? Kom je graag in 
contact met nieuwe inwoners van je gemeente?  
Heb je interesse om de wereld in je eigen 
gemeente of stad te ontmoeten? Je cultureel te 
verrijken? Dan is babbelonië de plek om elkaar 
bij toffe babbels te ontmoeten en de wereld te 
verkennen.  

Kom gerust af of neem contact met 
marijke.verleyen@avansa-vlad.be op. 

In samenwerking met de lokale gemeente of 
stad, Avansa Waas en Dender, Avansa Regio Gent, 
Agentschap Integratie en Inburgering en vele 
andere lokale partners. 
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INSCHRIJVEN VOOR EEN ACTIVITEIT
• Schrijf in via Avansa tenzij anders vermeld 

bij de cursus.
• Online via www.avansa-vlad.be of 

telefonisch: 09 330 21 30.
• Na inschrijving ontvang je een 

bevestigingsmail met details over betaling.
• Je inschrijving is pas definitief als je 

betaald hebt.
• Je krijgt geen extra bevestiging na betaling.

 
 
DEELNAMEPRIJS
Wij willen aan iedereen, ongeacht het inkomen, 
betaalbare vormingskansen bieden. Daarom 
hanteren we twee prijzen. De prijs die vooraan 
staat is de standaardprijs. De tweede prijs is de 
aangepaste prijs voor mensen met een verhoogde 
tegemoetkoming en voor werkzoekenden. 
Sommige activiteiten zijn gratis bijvoorbeeld 
omdat we dit heel belangrijk vinden of omdat 
we samenwerken met een organisatie die zo 
vriendelijk is de extra kosten te betalen. Ook voor 
gratis activiteiten moet je inschrijven omdat bv. 
het aantal plaatsen beperkt is.

WAT ALS EEN ACTIVITEIT VOLZET IS?
We maken ons aanbod zo ruim mogelijk bekend 
via brochure, website, digitale nieuwsbrief, 
Facebook, mailing, gemeentelijke diensten, 
andere organisaties, de pers, … Daardoor kan 
een activiteit volzet zijn, zelfs wanneer deze pas 
gepubliceerd is. Het snelst word je geïnformeerd 
via onze nieuwsbrief en website. 

WAT ALS JE NIET NAAR DE ACTIVITEIT 
KAN KOMEN?
Gelieve te verwittigen (ook als je nog niet betaald 
hebt). Zo kunnen we anderen de kans geven om 
in te schrijven. Als je ons ten minste 10 werkdagen 
voor de start van de cursus verwittigt dan storten 
wij het bedrag (verminderd met 10%) terug op je 
rekening.

KAN EEN ACTIVITEIT GEANNULEERD 
WORDEN?
Bij onvoldoende inschrijvingen of overmacht kan 
Avansa een activiteit annuleren en krijg je het 
inschrijvingsgeld terugbetaald. We proberen je 
dan vooraf te verwittigen. Zorg er daarom voor 
dat we beschikken over je telefoon of (mail)adres. 
Uiteraard krijg je bij annulering door Avansa het 
volledige inschrijvingsgeld terugbetaald!

WAT GEBEURT ER MET MIJN 
GEGEVENS?
Je gegevens komen in het adressenbestand van 
Avansa terecht. We respecteren de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR). 
Zie ook onze privacyverklaring op de website van 
Avansa Vlaamse Ardennen-Dender. Op uw verzoek 
bezorgen we een afgedrukte versie.

ONDERSTEUNING NODIG?
Zou je graag deelnemen maar lukt dit niet om 
medische redenen, fysieke beperkingen, ...? 
Neem contact op en we zoeken samen naar een 
haalbare oplossing. Personen waarvoor naast de 
financiële drempel, een psycho-sociale, culturele 
of materiële drempel (bv. mensen met een 
fysische beperking) bestaat, kunnen zich samen 
met een vrijwillige of professionele begeleider 
inschrijven. In deze duo-inschrijving volgt de 
begeleider de cursus gratis.

MEER INFORMATIE?
Meer gedetailleerde info over inschrijvingen, 
betalingen, verhoogde tegemoetkoming, ... vind je 
op onze website: www.avansa-vlad.be of bel ons 
gerust.

Hoe inschrijven?
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Avansa 
Vlaamse Ardennen-Dender vzw
Sint-Annastraat 8
9620 Zottegem
09 330 21 30
info@avansa-vlad.be

Wil je op de hoogte blijven van ons aanbod?
Schrijf je in voor onze digitale nieuwsbrief:
www.avansa-vlad.be


