
BEDANKT!

Samana Antwerpen



Dat is het aantal maal dat we luidop ‘Bedankt!’ zeggen. Wat jij doet bij Samana is van 
tel en onbetaalbaar. ‘Bedankt!’. 7438… met zoveel zijn jullie in provincie Antwerpen 
en ieder van jullie verdient een pluim. Als vrijwilliger zetten jullie je belangeloos in 

voor anderen door aanwezig te zijn, te luisteren, te doen. Met als enig doel voor jezelf en de ander 
een goed gevoel. Het vrijwilligerseffect is aanwezig binnen Samana, en nog niet een klein beetje!  

In 2023 staat er weer heel wat te gebeuren binnen Samana. Binnen de provincie willen we een 
aanbod doen aan alle vrijwilligers met een ontmoetings- en vormingsaanbod. We hopen jou op een 
van deze momenten te mogen ontmoeten. Een moment om bij te leren, om te verbinden en om 
met elkaar onze waardevolle ervaringen uit te wisselen.  

Tot snel! 
Marij Laurijssen en Daniel Plancke, voorzitters Samana Antwerpen  
Natalie Van den Briel, diensthoofd Samana Antwerpen 
Team Samana Antwerpen

Voorwoord
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Wie is wie?Wie is wie?

Samana provincie Antwerpen 
Korte Begijnenstraat 22, 2300 Turnhout

Post X Borsbeeksebrug 26 gebouw 4, 2600 Berchem 
Korte Begijnenstraat 22, 2300 Turnhout 
Antwerpsesteenweg 261, 2800 Mechelen 

03/221.95.70 
antwerpen@samana.be 

03/221.95.88 
vakanties.antwerpen@samana.be

Gerrit Ribbens 

Rowena Menendez

Dien Lefevre 

Jan Pustjens

Jorien Moeskops 
Jorien Moeskops

Davina van den Bos

Davina van den Bos DUOWERKING

VAKANTIES

MANTELZORG

AANBOD

POST

BEZOEKADRESSEN (steeds welkom op afspraak)

ALGEMENE VRAGEN

VAKANTIEVRAGEN

EDUCATIEVE ONDERSTEUNING 

EDUCATIEVE ONDERSTEUNING 

EDUCATIEVE ONDERSTEUNING 

EDUCATIEVE ONDERSTEUNING 

ADMINISTRATIEVE ONDERSTEUNING 

ADMINISTRATIEVE ONDERSTEUNING 

ADMINISTRATIEVE ONDERSTEUNING 

ADMINISTRATIEVE ONDERSTEUNING 

7438

Natalie Van den Briel

DIENSTHOOFD

ADMINISTRATIEVE ONDERSTEUNING 

Jan Pustjens 
Noord Antwerpen en  
Noorderkempen

Lien Hoskens

Lotte Adriaenssens 
Noord-Oost Waasland, Antwerpen 
centrum, Antwerpen Oost,  
Antwerpen Zuid en Rupelaar 

BASISWERKING
EDUCATIEVE ONDERSTEUNING 

Marie Hermans 
Voorkempen en Middenkempen

Davina van den Bos

Peter Hannes 
Kempenland en Baldemore

Linda Van Lommel 
Zora en Pallieterland

Kelly D’Herde 
Klein Brabant-Vaartland,  
Mechelen-Katelijne en Bonstato

Tinneke De Coster 
Zuiderkempen

Christel Verhoeven

Tinneke De Coster

ContactContact

Anja Decoster



Vorming en ontmoetingsmomenten  
voor alle vrijwilligers
In 2023 bieden we jullie als Samana-vrijwilliger opnieuw een hele reeks vormingen aan.  
Een ruim aanbod, zowel inhoudelijk als geografisch. Maar ook een aanbod dat opnieuw fysiek 
doorgaat op verschillende locaties en een beperkt online-aanbod. Inschrijven kan op het nummer 
03/221.95.70 of via antwerpen@samana.be  

Vermeld in het onderwerp van je mail: ‘inschrijving vorming’.  
Wij kijken alvast uit naar de volgende ontmoeting met jou!

Team Samana provincie Antwerpen
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Welkomborrel voor nieuwe vrijwilligers

We verwelkomen nieuwe vrijwilligers of vrijwilligers die hun kennis willen opfrissen op een welkomborrel. 
Op een spontane en aangename manier. Ze krijgen algemene info over verschillende Samana-werkingen, 
ontdekken hoe je best omgaat met mensen met een beperking of een chronische ziekte, we proeven 
van discretie en empathie... Daarnaast voorzien we nog enkele praktische oefeningen met onder andere 
rolstoelrijden en klinken we op een succesvolle vrijwilligerscarrière bij Samana.

We nodigen jullie uit voor de verfilming van de musical ‘Ster-
relicht en appeltaart’, met in de hoofdrol Celien Deloof, Ivan 
Pecknik, Brent Pannier en Nicky Langley. Een positief en 
hoopvol verhaal over verbinding. Centraal: een appelboom. 
Een plek van ontmoeting en tegelijkertijd symbool voor verbin-
ding en groei. De boom toont zijn verschillende gedaanten op 
het ritme van de seizoenen net als de hoofdrolspelers. Die zijn 
allemaal verbonden met het lokale woonzorgcentrum. Zo is er 
vaste bezoeker Rosa en haar kleindochter Sterre. Die laatste 
wil in de buurt iets realiseren om de mensen dichter bij elkaar 
te brengen en eenzaamheid te doorbreken. Het belang van 
een verbindende buurt en een open instelling wordt tijdens de 
voorstelling duidelijk. 
 
Doelgroep: 
We maken er een warm en gezellig ontmoetingsmoment van voor alle vrijwilligers en deelnemers van 
Samana, maar stellen dit ook graag open. Neem dus gerust je buur, vriend(in) of een andere persoon 
mee die dicht bij jou staat en Samana misschien nog niet zo goed kent. We sluiten de film-
voorstelling af met een gezellige babbel en een lekker appelgebakje. Wil je er graag bij zijn? 
Schrijf je dan zo snel mogelijk in om een plaats te bemachtigen.

Data en locaties in 2023:
 
Donderdag 23 maart: van 19 tot 21 uur, vergadercentrum De Stroming,  
Nationalestraat 111, in Antwerpen

Sterrelicht en appeltaart:  
filmvoorstelling + nabespreking

Het Klein ontmoeten

Doelgroep: Alle (nieuwe) vrijwilligers

Data en locaties in 2023:
 
Zaterdag 11 februari: van 9.30 tot 12.30 uur, De Tabloo, Gravenstraat 3, Dessel 
Maandag. 13 februari: van 13.30 tot 16.30 uur, De Oude Pastorij (zaal Zolder),  
Dorpsstraat 45, in Kapellen 
Woensdag 14 juni: van 9.30 tot 12.30 uur, Wilgenstraat 7, in Boom 
Donderdag 15 juni: van 19 uur tot 22 uur, De Bouwhoeve, Bouwhoef 2, Hoogstraten 
Donderdag 4 april: 19 tot 21 uur, online 
Zaterdag 14 oktober: van 9.30 tot 12.30 uur, CM-kantoor Nijlen,  
Gemeentestraat 32, in Nijlen 
Woensdag 18 oktober: 19 tot 22 uur, De Mixx, Asbroek 1, in Herselt 
Dinsdag 12 december: 19 tot 21 uur, online

GRATIS

GRATIS
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Data en locaties in 2023: 
 
Donderdag 12 januari: van 14 tot 17 uur, in cinemazaal Plaza, Handelstraat 6, in Duffel  
Zondag 22 januari: van 14  tot 17 uur, in CC De Binder, Kloosterhof 1, in Puurs  
Dinsdag 24 januari: van 14 tot 17 uur, in CC ‘t Schaliken, Grote Markt 35, in Herentals  
Dinsdag 31 januari: van 14 tot 17 uur, in Schouwburg Noord, Nieuwdreef 135, in Merksem

Warme sociale contacten zijn van levensbelang. De kracht zit ‘m vaak in vele kleine dingen. Even oog-
contact kan bijvoorbeeld al een gevoel van verbondenheid oproepen. Toch is het niet altijd gemakkelijk 
om anderen te ontmoeten. In deze workshop gaan we de kracht van gelijkwaardigheid en verbonden-
heid zelf ervaren en verkennen we hoe verschillen en gelijkenissen daarin een rol kunnen spelen. Het 
wordt een ontmoeting met de ander én met onszelf.  
 
Doelgroep: alle vrijwilligers van Samana Antwerpen
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Verbindend communiceren

Wie verbindend communiceert, kan een sterke relatie opbouwen met een ander. Soms krijg je van de 
persoon met een chronische ziekte of mantelzorger een moeilijke boodschap te horen over de gezond-
heid, een gevoel van eenzaamheid, bedroefdheid… Hoe kunnen woorden op zo’n moment helpen en 
hoe kan je in verbinding blijven bij het horen van slecht nieuws? Deze vorming wordt opgebouwd  
vanuit een stukje theorie, voorbeelden van moeilijke situaties en veel oefeningen. 
 
Doelgroep: Alle vrijwilligers van Samana Antwerpen

Zinvinding 
Workshop ‘Verbinddoos’ - spreken over het einde van het leven

Als vrijwilliger is het niet altijd gemakkelijk om een diepgaand gesprek over het einde van het leven te 
beginnen of te antwoorden op vragen over het levenseinde. De verbinddoos helpt om dit mogelijk te 
maken, één op één of in groep. Vijftien fotokaarten met verbind-vragen dienen als start voor  
een gesprek over de diepere lagen van het leven. 
 
Doelgroep: Alle vrijwilligers van Samana Antwerpen

Omgaan met mensen met een psychische kwetsbaarheid

We staan hier stil bij de vraag: hoe kun je als vrijwilliger het best omgaan met mensen met een psychische 
kwetsbaarheid? Wat is een goede basishouding? Hoe kun je reageren op specifiek gedrag en/of  
uitspraken? Daarnaast krijg je meer uitleg over verschillende psychische kwetsbaarheden.  

Doelgroep: Alle vrijwilligers van Samana Antwerpen

Creatieve vorming

Ben jij graag creatief bezig? Wil je nieuwe technieken leren kennen? Of ben je op zoek naar een nieuw 
knutselwerkje om je huis mee te versieren of cadeau te doen? Dan is deze vorming iets voor jou.  
Je gaat aan de slag met verschillende technieken en neemt meerdere werkjes (al dan niet  
volledig afgewerkt) naar huis. Je kan deze technieken dan thuis zelf nog eens gebruiken  
of inzetten om samen te komen met je afdeling, vrienden, lotgenoten...    
 
Doelgroep: Alle vrijwilligers van Samana Antwerpen

Data en locaties in 2023: 
 
Dinsdag 14 maart: van 19.30 tot 22 uur, Coda vzw zaal Goudsbloem,  
Bredabaan 743, in Wuustwezel 
Donderdag 21 september: van 14 tot 16.30 uur, in GC Klein Boom, Mechelbaan 604, in Putte

Data en locaties in 2023: 
 
Zaterdag 18 maart: van 10 tot 13 uur, in Bouwelhoeve, Stationlei 42, in Bouwel

Data en locaties in 2023: 
 
Dinsdag 25 april: van 13.30 tot 16 uur, in GC ‘t Gasthuis, Turnhoutsebaan 199, in Wijnegem

GRATIS

GRATIS

GRATIS

Data en locaties in 2023: 
 
Dinsdagnamiddag 17 oktober: van 13.30 uur tot 16.30 uur, De Djoelen zaal Koning,  
Steenweg op Mol 3, in Oud-Turnhout 
Dinsdagavond 17 oktober: van 18.30 tot 21.30 uur, in CM Mechelen zaal Forum,  
Antwerpsesteenweg 261, in Mechelen 

NATIONALE ZINGEVINGSDAG 
 
Wanneer: Noteer alvast 1 juni 2023 dan vindt opnieuw een nationale zingevingsdag plaats 
 
Doelgroep: Alle vrijwilligers van Samana Antwerpen

Samen creatief bezig zijn en tegelijk heerlijk in de frisse lucht  
vertoeven met andere mensen met een chronische ziekte.  

Zo deugddoend en veilig kunnen onze lotgenotencontacten zijn.
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VORMINGS- EN ONTMOETINGSMOMENTEN VOOR 
SPECIFIEKE VRIJWILLIGERS

Nieuws uit het domein duowerking Nieuws uit het domein vakanties

Tijdens deze basisvorming bekijken we wat ons drijft om dit vrijwiilligerswerk te doen? Wat zijn hierbij 
goede tips en tricks om in verbindng te komen met elkaar. Aan de hand van casussen, verhalen en 
mogelijkheden spitten we dit verder uit. 
 
Doelgroep: Vrijwilligers Samana Duowerking

Kick-off voor de vakantiewerking! Enkele weken voor de start van de eerste 
reizen nodigt  Samana Vakanties alle vakantievrijwilligers uit voor een hapje, 
drankje en gezellig samen zijn. Er worden workshops en activiteiten voorzien 
waaronder een ‘vakantiesalon’ waar vrijwilligers terecht kunnen voor meer 
info of inspiratie voor de vakanties van 2023. De open plaatsen kunnen hier 
ingevuld worden, ook zijn nieuwe vrijwilligers welkom om kennis te maken met 
de vakantiewerking. 
 
Doelgroep: Vrijwilligers Samana vakantiewerking

Tijdens deze samenkomst is er voor elk wat wils: we geven graag info over de ‘stand van zaken’ binnen 
de duowerking en er zal ruimte zijn om jullie ervaringen als vrijwilliger uit te wisselen. Wil je graag be-
paalde thema’s of onderwerpen bespreken, mag je dit vooraf laten weten. 
 
Doelgroep: Vrijwilligers Samana Duowerking

Basisvorming vrijwilligers Duowerking

Startmoment vakantiewerking

Intervisiemomenten

Data en locaties in 2023: 
 
Zaterdag 11 februari: van 9.30 tot 16 uur, in GC ‘t Gasthuis, Turnhoutsebaan 199,  
in Wijnegem

Data en locaties in 2023: 
 
Vrijdag 17 februari: van 17.30 tot 22.30 uur, in Feestzaal den Boomgaard;  
Antwerpsesteenweg 43, in Ranst (Broechem)

Data en locaties in 2023: 
 
Donderdagavond 9 maart: en woensdag 4 oktober 2023, Borsbeeksebrug 36, 
in Antwerpen 
Donderdagavond 16 maart: en maandagavond 9 oktober 2023, Antwerpsesteenweg 261,  
in Mechelen 
Dinsdagavond 21 maart: en donderdagavond 19 oktober 2023, Korte Begijnenstraat 22,  
in Turnhout

GRATIS

GRATIS

Onze vakanties zijn machtig en krachtgevend, 
zoals deze bergtrip naar het Oostenrijkse 

Ehrwald in het voorjaar van 2023.

GRATIS



Nieuws uit het domein basiswerking

Inschrijven en meer info

Samen informeren, bespreken en inspireren 

Idealiter brengen we de afdelingen uit eenzelfde Samana-zone drie keer per jaar samen om uit te wisselen, 
te informeren en te inspireren. Voor elke zone plannen we een bijeenkomst in februari, mei en oktober/
november 2023. Voor meer info kan je terecht bij de educatief medewerker die jouw zone begeleidt.

Voor de afdelingen hebben we ook een jaarprogramma dat zich specifiek richt naar vrijwilligers en 
deelnemers van de basiswerking. Vormingen en infomomenten die je graag in jouw afdeling wil laten 
plaatsvinden, zie je op: www.samana-antwerpen.be.

Zou je je graag inschrijven of heb je vragen?  
Mail naar antwerpen@samana.be of bel: 03 221 95 70

Belangrijk: Vermeld in het onderwerp van je mail ‘inschrijving vorming’.  
Wat hebben we ook nodig?  
 
 • Naam en voornaam  
 • Telefoonnummer of mailadres 
 • In welke werking van Samana je actief bent. (Ben je actief in de basiswerking,  
  geef dan ook zeker de naam van je afdeling door).  
 • Welke vorming je wil volgen

Warme babbels  

We vertrekken vanuit de missie van Samana ‘warm sociaal contact’ en geven huisbezoekers input om an-
dere thema’s aan te snijden tijdens het huisbezoek. Via een warme babbel maken we echt verbinding met 
elkaar. We maken kennis met de Spiritwijzer, een methodiek die kan leiden tot een diepgaander gesprek.

SAMANA-RADEN

VORMING EN INFOMOMENTEN IN DE SAMANA-AFDELINGEN

VORMING VOOR HUISBEZOEKERS

Leren van elkaar – ervaringsuitwisseling ahv situaties 
 
Tijdens het huisbezoek word je geconfronteerd met verschillende situaties. We organiseren 
een uitwisseling van ervaringen tussen huisbezoekers. Fijn om tips uit te wisselen.

Locaties:  

• N-O Waasland, Antwerpen Centrum, Antwerpen Oost, Antwerpen Zuid en Rupelaar:  
 Lotte Adriaenssen  
• Noorderkempen en Noord-Antwerpen: Jan Pustjens  
• Kempenland en Baldemore: Peter Hannes  
• ZORA en Pallieterland: Linda Van Lommel  
• Middenkempen en Voorkempen: Marie Hermans  
• Klein Brabant-Vaartland, Mechelen-Katelijne en Bonstato: Kelly D’Herde  
• Zuiderkempen: Tinneke De Coster

Data in 2023:  

Maandag 17 april: van 18.30 tot 21.30 uur, in  
vergadercentrum de Stroming, Nationalestraat 111, 
in Antwerpen 
Zaterdag 22 april: van 09.30 tot 12.30 uur,  
in zaal Den Brink, CM Mechelen,  
Antwerpsesteenweg 261, in Mechelen 
Dinsdag 25 april: van 13.30 tot 16.30 uur,  
in GC De Marc/kt lokaal 1, Markt 1, in Merksplas

Data in 2023: 

Maandagavond 2 oktober: van 18.30 uur tot 21.30 uur, Het Elzenhof, Kerkplein 3,  
2650 Edegem 
Dinsdagnamiddag 3 oktober: 13.30 uur tot 16.30 uur in de Bouwelhoeve, Stationlei 42,  
in Bouwel 
Donderdagnamiddag 5 oktober: 13.30 uur tot 16.30 uur in PC St. Amands, Werft 16,  
2440 Geel

In Lille sloegen de verschillende lokale 
afdelingen in juli 2022 de handen in 

elkaar voor een gezellige namiddag.  
De vrijwilligers zorgden voor een warm 

onthaal. Want Samana, dat is verbinding.
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Wie zoekt, die vindt
Het is een fabel dat ‘de mensen’ geen vrijwilligerswerk meer willen doen. Integendeel! Er zijn nog nooit 
zoveel vrijwilligers actief. Maar ‘tijd’ is een kostbaar goed, zeker als je die nog moet verdelen tussen 
werk, kinderen, ouders, vrienden en hobby’s. Is er dan nog tijd voor vrijwilligerswerk? 
Jawel dus, maar vrijwilligers zijn kieskeuriger geworden, omdat er zoveel aanbod is. Zo stoten we op het 
zwakke punt van Samana. We vinden het moeilijk om ons te onderscheiden van ander vrijwilligerswerk. 
Ten onrechte. Er zijn heel wat troeven die wij kunnen uitspelen.

 

• Neem iemand die Samana nog niet kent mee 
op vakantie, op huisbezoek of op je afspraak. 
Bijvoorbeeld je buur, een kennis of familielid.  
Zo laat je iemand op een laagdrempelige manier 
proeven van het vrijwilligerswerk. 

• De beste manier om nieuwe mensen te werven 
is door hen persoonlijk aan te spreken. Mensen 
voelen zich vaak vereerd dat je aan hen denkt 
en vinden het fijn dat je de tijd neemt langs te 
gaan. 

• Bepaalde doelgroepen zijn sneller te overtuigen: 
mensen die op pensioen gaan, die nieuw zijn in 
het dorp, alleenwonenden die misschien gezel-
schap zoeken… 

• Vertel wat Samana te bieden heeft en wat een 
vrijwilliger in de plaats krijgt, bv. je komt in een 
toffe vriendengroep terecht, ieder jaar zetten 
we de vrijwilligers in de bloemetjes, je krijgt veel 
dankbaarheid terug, mag ideeën aanbrengen… 

• Durf ook jonge mensen aan te spreken. Denk 
niet: “Jonge mensen hebben geen tijd voor 
vrijwilligerswerk.” Uiteraard wel! Maar hoe je hen 
aanspreekt, ligt vaak iets anders. Ze willen exact 
weten wat van hen verwacht wordt en hoeveel 
tijd dit vraagt. 

• Een duidelijk beeld over de taak helpt de kan-
didaat om in te schatten of dit qua tijdsindeling 
haalbaar is. Daarom is het ook belangrijk om 
taken niet te groot te maken. Hoe kleiner en 
concreter de taakomschrijving, hoe meer kans 
dat iemand de stap wil zetten. 

• Ben je bij de gelukkigen die nu geen nood aan 
nieuwe vrijwilligers ervaren – “want iedereen 
is goe bezig” – besef dan dat het nu het beste 
moment is, want ‘voorkomen is beter dan gene-
zen’ maakt dat je nieuwe vrijwilligers meer kans 
kan geven om rustig hun vrijwilligerswerk op te 
bouwen. 

• Bekijk met je groep wie er een talent heeft om 
mensen aan te spreken. Het is fijner als een 
wervingsactie door de ganse groep gedragen 
wordt. Kandidaat-vrijwilligers aanspreken is niet 
de leukste job, want je moet kunnen incasseren 
dat aangesprokenen je wandelen sturen.  
Dus een schouderklop voor je inzet kan je wel 
gebruiken. Lukt het toch, vier dan met volle 
teugen je succes! 

Veel succes!

Twee troeven: 

• Nieuwe vrijwilligers voelen zich aangesproken door de warmte, gezelligheid en gemoedelijkheid die ze 
voelen in Samana tijdens een vergadering of een activiteit. Maar stel je wel de vraag of wat jullie doen 
nog voldoende uitnodigend is voor nieuwe vrijwilligers. 

• Veel nieuwe vrijwilligers zijn op zoek naar een stukje zingeving in hun leven, zoals iets willen betekenen 
voor een ander. Dit kunnen zij in overvloed bij Samana en met een flinke bonus dankbaarheid er bovenop.

Wervingstips… (‘bezint eer je begint’): 

De eerste vraag die we ons moeten stellen is: “Wat willen we doen?” 
Tweede vraag: “Voor welke taken hebben we versterking nodig?”

Recepten om kandidaat-vrijwilligers aan te spreken:


