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De jeugd van de Rozenberg school zet zich in 

Veel tieners van Rozenberg school hebben zich kandidaat gesteld om een 
vriendschap op te bouwen met de Bond+in tiener-nieuwkomers. Dit was het 
mooie resultaat van de samenwerking tussen Bond+in en de Rozenberg school in 
Mol.  De school Rozenberg organiseerde in maart het project Imagine, met als 
slogan 'Wij geven vluchtelingen een gezicht'. De leerlingen kregen uit de eerste 
hand getuigenissen te horen van enkele van onze nieuwkomers. Mooie 
vriendschappen zijn ondertussen reeds ontstaan.                                                                                                   

Foto: Rozenberg S.O.    

Nieuws 

 Eva is ingeschakeld in Bond+in om sociale contacten met tieners te begeleiden. 

 Heb je instant-hulp nodig tijdens je gesprek met je nieuwkomer(s)? Je kan onmiddellijk 
onze hulplijn bellen: Ahmed zal je telefonisch even verder helpen.   0478 79 73 69 

 Er zijn weer 7 nieuwkomers gearriveerd in Mol.  De contacten met Bond+in gaan van 
start. 

 Eva 

Een kleine greep uit de werking van Bond+In  

 De erfgoeddag gaf een gelegenheid om Antwerpen te leren kennen. 

 2 van onze dames hebben zich goed geamuseerd bij de samenkomst van Indimaj 
vrouwen en hebben spontaan hun dance-skills getoond. Ze kunnen niet wachten tot 
volgende maand om terug deel te nemen aan de gezellige vrouwen samenkomst. 

 In februari zijn er 2 kinderen met zangles begonnen op de academie en ze zijn heel 
enthousiast; zowel de leerkracht als de kinderen. 

 2 meisjes zijn begonnen met zwemles in zwembad Den Uyt. Gaat heel goed. 

 De pianolessen voor 2 volwassenen zijn gestart in maart. Zowel de pianoleerkracht als de 
2 leerlingen zijn heel positief. Ze willen volgend schooljaar verder les volgen. Sinds zij een 
keyboard gekregen hebben, is er een muzikale sfeer thuis. 

 Om op een spontane manier Nederlands te oefenen, nemen onze vrijwilligers de 
nieuwkomer mee op sleeptouw door Mol en omgeving.  

 Afgaanse journalist,begeleid door Bond+in vrijwilliger, neemt deel aan een lezing en 
praktische oefening aan de Universiteit Antwerpen. Daarnaast is er een regelmatig 
collegiaal contact met een bond+in vrijwilliger journalist. 

 Families zijn samen op stap geweest naar het Zilvermeer.  Ondertussen wordt er 
regelmatig afgesproken. 

 We hebben vele vrijwilligers die zich inzetten om de nieuwkomers van en naar hun 
socio-culturele activiteiten te voeren. 

 Meisje dat volgend schooljaar het middelbaar zal starten, werd begeleid tijdens de 
opendeurdagen zodat ze de beste keuze kan maken voor haar toekomst.  

 Dankzij de goede samenwerking met het OCMW worden er vlot oplossingen gevonden 
voor individuele bijstand.  

 4 keer per week volgt een jongeman vechtsport. Heel intensief maar ook ontspannend 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gezocht 

 kinderfiets (voor kind 4 à 5 jaar) 
 meubels (kleerkast, dressoir, lage buffetkast).  
 Oven 
 Drumstel 
 Kleine damesfiets 

Geïnteresseerd? Stuur je mail naar  bond.in.project@gmail.com met onderwerp “Bond+in:gezocht" 

 

Enkele nuttige tips ... 

 Start de fietslessen veilig, buiten het drukke verkeer in een rustige omgeving 

 Blijf geduldig, ook bij misverstanden 

 Communiceer duidelijk het juiste uur en volg dit ook op, dit voorkomt bezorgdheid als de timing uitloopt. 

 Probeer goedkope activeiten te vinden, hier zijn al enkele mogelijkheden: 

o 5 mei 2016: Sfinks  Mundial: http://www.sfinks.be/sfinks-mundial/  

o 15 mei 2016: Diversity in Antwerp: http://thisisantwerp.be/agenda/buurtfestival-diversity-antwerp-city-2016 

o 3 mei 2016: theater voor anderstaligen: Lennaert & de Bonski’s gaan voor goud 
http://www.getouw.be/voorstelling/410754467/2/te-gast-lennaert-and-de-bonskis 

  

Goed bezig 

 
Leren fietsen valt niet mee!  

Oefening baart kunst. 

 

 
Uitstap naar het Zilvermeer 

 

 
Eten, theedrinken en gezellig 

babbelen  

  1000 X dank aan alle vrijwilligers 
  

 

 

een project van en door vrijwilligers Internationale 

Samenwerking 

Contacteer ons vrijblijvend:  Bond+In 

 

http://www.rodekruis.be/word-
een-jijplus/ 
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