


KANSEN VOOR
IEDEREEN

Vanuit het Kansenhuis van 
Bond zonder Naam organiseert 
Filet Divers activiteiten om 
kansarme mensen een duwtje 
in de rug te geven. 

Want samenleven betekent 
ervoor zorgen dat iedereen 
erbij hoort. Ook wie het 
minder makkelijk heeft, 
omdat hij of zij bijvoorbeeld 
niet rondkomt of zich als 
nieuwkomer moet integreren 
in een vreemd land. 

We bieden hulp én spreken 
het talent, de capaciteiten en 
veerkracht van onze bezoekers 
aan door hen actief te 
betrekken bij wat we doen. 

Alle deelwerkingen worden 
gedragen door vrijwilligers. 
Zin om mee te werken? 
Neem contact met ons op!

ONTMOETINGSRUIMTE

Dit is een plek waar ontmoeting 
centraal staat. Mensen worden warm 
onthaald, kunnen er koffie of thee 
drinken en worden uitgenodigd om 
mee te werken in alles wat we doen. 
We spreken er bezoekers aan op hun 
talenten en moedigen hen aan om deel 
te nemen aan activiteiten of projecten. 
Er is een leeshoek en internettoegang 
met begeleiding. Er zijn enkele 
fitnesstoestellen en een pingpongtafel. 
Mensen krijgen ook informatie en advies 
over activiteiten, acties en de actualiteit.

SOCIALE KRUIDENIER

De Sociale Kruidenier wil kansen creëren voor 
mensen met een laag inkomen. Hier verkopen we 
voedings-, verzorgings- en onderhoudsproducten 
aan lage prijzen. Wachten om te winkelen gebeurt 
in de ontmoetingsruimte. Dit is een veilige plek 
waar mensen op adem kunnen komen en anderen 
kunnen ontmoeten. 



DIGITALE ONDERSTEUNING

Meer en meer diensten worden gedigitaliseerd. 
Online je weg kennen is dan ook onmisbaar. 
Voor sommigen zorgt dit voor een grote 
(digitale) kloof. Tijdens de openingsuren 
van het onthaal begeleiden we mensen in 
het gebruik van het internet. We bieden ook 
vormingsmomenten over digitaal solliciteren, 
mailen, werken met smartphone en tablet,… 

Samen koken en eten brengt mensen dichter bij elkaar. Een multicultureel kook-
team van zestien mensen, afkomstig uit verschillende landen, zorgt twee keer 
per maand voor een lekkere maaltijd. Elke tweede en vierde woensdag eet je 
om 12:30 uur mee voor de prijs van €6. Wie een kaart heeft van onze Sociale 
Kruidenier betaalt maar €3. 

Het Kookproject is een verrijkende ervaring. Het applaus dat de koks krijgen, 
vergroot het gevoel van eigenwaarde. Dit gevoel ontbreekt heel vaal bij mensen 
in armoede. Samen eten zorgt voor verbinding.

KOOKPROJECT



Armoede is een structureel probleem van de samenleving. In het groepswerk 
geven we mensen met armoede- en migratie-ervaring het woord en 
zoeken we samen naar structurele oplossingen. Mensen in armoede voelen 
uitsluiting op verschillende levensdomeinen. Zij botsten op drempels in hun 
contact met openbare diensten of in het uitoefenen van hun rechten. In het 
groepswerk luisteren we naar elkaars ervaring, leggen we structurele drempels 
bloot en gaan hierrond in overleg met partners. 

We spreken in eenvoudig en traag Nederlands zodat iedereen mee kan doen. 
We gaan in dialoog, geven vorming of workshops en sensibiliseren om zo 
tot maatschappelijke verandering te komen. We doen dit samen met andere 
verenigingen in het Antwerps Netwerk Samen tegen Armoede Antwerpen 
(Sta-An vzw) en het Vlaams Netwerk tegen Armoede. 

GROEPSWERK

SAMEN INBURGEREN

In dit project gaan een Belg en een 
nieuwkomer samen op pad. Het duo 
spreekt om de veertien dagen af om 
leuke dingen te doen: een wandeling, 
een museumbezoek, eens afspreken 
bij elkaar thuis... . De buddy’s maken 
de nieuwkomer ook wegwijs in hun 
gemeente of stad. Ze ondersteunen 
hen ook. Zo helpen ze bijvoorbeeld 
in de zoektocht naar werk, het contact 
met school of zorgen ze dat papieren 
bij de juiste instanties terechtkomen. 
Samen praten ze Nederlands. Dit blijkt 
een snelle en waardevolle manier om 
mensen te helpen integreren.



Filet Divers Kompas

Mensen in armoede en in het bijzonder mensen met een migratieachtergrond 
staan vaak ver van de arbeidsmarkt. Taal, scholing, vaardigheden en 
administratieve voorwaarden maken de toegang tot werk moeilijk. Filet 
Divers Kompas is een samenwerking tussen VDAB, LIGO  en Filet Divers. 
We coachen analfabete en traag-lerende personen die obstakels vinden 
omdat ze in armoede leven en omdat ze weinig Nederlands praten. 

Dit betekent dat een groep werkzoekenden vier keer per week Nederlands 
oefent op een niet-schoolse manier. Dit doen ze door samen dingen te doen 
zoals koken, klussen en op (bedrijfs-)bezoek gaan. We hebben aandacht 
voor de eigen talenten en ondersteunen de zoektocht naar werk en oplei-
ding. We willen elk jaar vijfentwintig à dertig werkzoekenden opnieuw op 
het spoor richting werk zetten.

NEDERLANDS SPREKEN

Een begeleider en een groep anderstaligen komen 
wekelijks samen om Nederlands te oefenen. Dit is ook 
een doe-moment: samen een artikel uit de krant bespreken, 
over elkaars interesses praten of een museum bezoeken.



UITSTAPPEN

Op uitstap gaan is voor 
mensen in armoede niet 
evident. De verplaatsing 
en het toegangsticket 
vormen grote drempels. 

Het uitstappenteam wil 
een concreet en betaal-
baar aanbod doen.

Maandelijks organi-
seren we een uitstap 
voor groot en klein. 
Theater, museum, 
onbekende ontspan-
ningsmogelijkheden in 
de stad, … 

Het wordt door het 
uitstappenteam 
ontsloten. 



FILET DIVERS TALENT 

Mensen in armoede voelen zich vaak afgesloten van de samenleving. 
We bieden hun gepast vrijwilligerswerk aan, liefst aansluitend op 
hun talenten. De deelnemers versterken zo hun gekende en nog onge-
kende talenten. Een vrijwilligerscoach ondersteunt hen hierin. 

Samen zoeken ze ook naar wat bij hen past: trajectbegeleiding, een 
opleiding volgen, werk zoeken of ander vrijwilligerswerk zoeken. 
De vrijwilligers kunnen ook vormingen allerhande volgen, leren om 
online werk te zoeken en krijgen individuele ondersteuning tijdens het 
solliciteren. 

Kortom, we maken deze mensen meer bewust van hun competenties en 
mogelijkheden. Dit vergroot hun zelfvertrouwen en hun kansen om een 
nieuwe plek te vinden in de samenleving.

HERGEBRUIK 

Iedereen heeft recht op mooie spullen. 
Voor mensen in armoede is dit geen 
evidentie. Via de tweedehandswinkel 
krijgen kleine huisraad, kledij, 
schoenen en accessoires een tweede 
leven. Ook voor de overschotten van 
de spullen zoeken we een bestemming. 
Met de opbrengst ondersteunen we de 
werking van de Sociale Kruidenier.



EEN BEZOEKJE OF 
EEN VRAAG?

Een vraag? Zin in vrijwilligers-
werk? Interesse in een bezoek 
met je school of bedrijf? Of wil 
je dat wij langskomen om een 
voordracht te geven over hoe we 
proberen kansen te creëren?

Contacteer ons dan via
info@filetdivers.be

Je kan ons 
ook steunen 

Voor giften boven de 40 euro 
leveren we een fiscaal attest. 
Vermeld jouw naam, adres en 
rijksregisternummer. 

Ons rekeningnummer:  
Filet divers vzw
BE45 7380 2737 0489

Hartelijk dank!

BZN Kansenhuis
Rolwagenstraat 49, 2018 Antwerpen
03 226 13 93
info@filetdivers.be
www.filetdivers.be
ondernemingsnummer 0810.084.810

SOCIALE DIENST 
BOND ZONDER NAAM

De Sociale Dienst biedt heel concrete hulp 
en dienstverlening aan mensen in nood. 
Elke donderdagvoormiddag tussen 9 en 
10.30u kunnen mensen terecht tijdens een 
open permanentie. Mensen in nood kunnen 
er terecht voor informatie, advies of financiële 
en materiële hulp. In een eerste contact gaan 
we samen na hoe we het best kunnen helpen. 

In de afspraken die erop volgen gaan we stap 
voor stap na of de situatie ook echt verbetert. 
Soms verwijzen we mensen ook door naar 
andere projecten en initiatieven die meer 
gespecialiseerde hulp kunnen bieden.


