Bottom-up werk maken van een superdivers
Geraardsbergen

Tijdens de maand augustus organiseren we samen met kinderen en volwassenen met een diverse
culturele achtergrond vrijwillig (en gratis) Let's Talk-activiteiten
Een picknick, een gesprekscirkel en yoga voor vrouwen én de Processie van Plaisance.

'Koleurenfeest zoekt vrijwilligers'
Wil je helpen als vrijwilliger op het 'Koleurenfeest a/d Kaai'?
Kom naar onze meeting op zaterdag 26 augustus
om 14u @Blue Barry café (Markt Geraardsbergen)
We luisteren naar je talenten en verdelen de taken

Begeleiding: vrijwilligers Koleurenteam
Contact 0486/14.66.75 of mail: dewindenele@gmail.com

Picknick in buitenspeelplein De Plage
(Buizemontstraat 261)
Woensdag 16 augustus om 13u
Afspraak aan de speeltuin.
Neem zelf eten/drinken, dekentje en voetbal mee

Interculturele gesprekscirkel voor
vrouwen
Zaterdag 19 augustus van 10u- 12u
Inschrijving verplicht via mail/max. 10 deelnemers
(locatie af te spreken)

Yoga voor vrouwen
Zaterdag 26 augustus van 10u-12u
Inschrijving verplicht via mail/ max. 8 deelnemers
(locatie af te spreken)

Processie van Plaisance
Zondag 27 augustus om 9u30
Onze socio-culturele vereniging loopt mee
Start: Markt Geraardsbergen (fontein) om 9u30

Graag delen we nog enkele andere taalactiviteiten
tijdens de zomervakantie

Koyemba- zangkoor: Zing samen en oefen je Nederlands
Elke maandagavond van 19u tot 21u (juli en augustus)/ niet op: 7 juli en 21 augustus
Waar? Cafetaria Huis van het Kind

Leesgroep bibliotheek Geraardsbergen - begeleiding Carine Claus
Vanaf vrijdag 4 augustus, wekelijks van 13u tot 15u. Tijdens deze sessies zijn ook de kinderen welkom. We gaan
dan samen lezen met de kinderen.

Dardasha: Nederlands leren en oefenen op de computer in de bibliotheek.
Elke woensdag van 17 tot 20 uur en elke zaterdag van 9 tot 12 uur. Elke eerste zaterdag van de maand is Emad
Takatka zelf ook in de bibliotheek aanwezig. Dardasha is gratis en staat open voor iedereen. Lid worden van de
bibliotheek (ook gratis) is een vereiste. Meer info over Dardasha kan je krijgen bij Emad Takatka: 0468 24 09
66 of info@emadtakatka.com

De Speelpleinwerking voor kinderen tussen 2,5 jaar en 15 jaar
Start van maandag 3 juli tot en met 20 juli: 8u45 tot 16u45
Start van 7 augustus tot en met 25 augustus: 8u45 tot 16u45
Prijs: Halve of volledige dag met Vrijetijdspas: 1 euro
Waar? Sint-Catharinacollege (Wegvoeringsstraat) (www.jcdespiraal.be/speelplein)

CVO KISP Geraardsbergen: Nederlands leren, welke (open)modules kan ik volgen?
Tijdens de infosessies van donderdag 17, woensdag 23 en maandag 28 augustus van 18u30 tot 20u30 zijn de
leerkrachten aanwezig voor al jullie vragen en is er ook mogelijkheid om in te schrijven. Waar? Kleine
Karmelietenstraat 3, 9500 Geraardsbergen.

Babbelonië in Aalst
Waar? Elke donderdag 13u-15u, Sint-Kamielstraat 85, Aalst (LDC De Toekomst)
Waneer? 27 juli: Thema Kleuren / 3 augustus: workshop Afrika o.l.v Eunice Wambui
10 augustus: Wandeling/17 augustus: Thema 'Toen ik kind was'
31 augustus: Workshop samen hapjes maken en eten

De zomerbabbels voor jongeren (van 15 jaar tot 24 jaar) in Brussel
In juli en augustus: op maandag en woensdag van 14 tot 15u30 en donderdag van 16u tot 17u30 in het
Startpunt* van Vluchtelingenwerk Vlaanderen, Antwerpsesteenweg 34, 1000 Brussel (tussen Noordstation en
metro ijzer)

