
PROGRAMMA
13.30 uur onthaal
14 uur  openingswoord door Luk Groffy, algemeen coördinator 
14.05 uur Hoe is Samen op Straat ooit ontstaan? Inspiratie gehaald bij een buurtvader-
  project in Nederland – Davy Simons, coördinator doelgroepregie – 
  integrale veiligheid stad Antwerpen 
14.20 uur Samen op Straat in woord en beeld – M’hamed El Ouali, teamcoördinator   
  samenleven/Samenlevingsopbouw Antwerpen stad vzw
14.35 uur vragenrondje
14.45 uur De samenwerking met andere actoren. 
  De meerwaarde van een project als Samen op Straat. 

Dorien Mertens•	 , buurtregisseur Hoboken – integrale veiligheid stad Antwerpen
Ilse Rossou•	 , buurtregisseur Antwerpen Noord – integrale veiligheid stad  
Antwerpen

15 uur  Debat over de impact van Samen op Straat met :
Ali Salmi•	 , schepen van Preventie en Diversiteit, Stad Mechelen, oorspronkelijk 
initiatiefnemer van de buurtvaderprojecten in Mechelen (eerste project in Vlaan-
deren) hij geeft zijn ervaringen weer en stipt enkele pijnpunten aan. 
Nadia Fadil•	 , sociologe, schetst een socio-economisch kader van de jongeren en 
hun identiteitsbeleving en ontwikkeling, met de nadruk op het werkloosheidsver-
haal.    
Jan Hertogen•	 , socioloog, geeft een socio-demografisch kader aan de  
buurtvaderprojecten in een historisch perspectief.

   Moderator : Tom Naegels, auteur.
16 uur  Vragenrondje
16.25 uur Slotwoord door Patrick Janssens, burgemeester 
16.30  receptie

HOE INSCHRIJVEN
Stuur de antwoordkaart in bijlage vóór 13 mei 2008 terug naar Samen op Straat, 
p/a Samenlevingsopbouw Antwerpen stad, W. Vandersteenplein 1, 2060 Antwerpen. 
of mail dezelfde informatie door naar mhamed.elouali@samenlevingsopbouw.be.

Bij deelname ontvangt u een brochure met de methodiekbeschrijving van het project.

WAAR           
Auditorium Permeke, De Coninckplein 26, 2060 Antwerpen

MEER INFO
Samen op Straat – M’hamed El ouali, W. Vandersteenplein 1, 2060 Antwerpen
gsm 0484 40 94 76, mhamed.elouali@samenlevingsopbouw.be.

Samen op straat in Antwerpen is gebaseerd op 
een Marokkaans buurtvaderproject uit Am-
sterdam, maar beperkt zich niet tot de Marok-
kaanse gemeenschap. Het basisidee is een-
voudig: buurtvaders zoeken opnieuw contact 
met jongeren om problemen te voorkomen en 
eventueel op te lossen. 

Geleidelijk heeft een verschuiving plaatsgevon-
den van wandelingen in de wijk door buurtva-
ders naar de uitbouw van een degelijk activi-

teitenaanbod met een gericht contact naar de 
jongeren in de betrokken wijken.

Tijdens het toonmoment komt de gehanteerde 
methodiek ‘bonding en bridging’ uitgebreid aan 
bod en presenteren we de resultaten van het 
project.

Beslist de moeite waard. We hopen u dan ook 
te mogen ontmoeten.

toonmoment 
project Samen op Straat 

V.U. Luk Groffy, Breughelstraat 31-33, 2018 Antwerpen

20 mei 2008 13.30 tot 17 uur

in auditorium Permeke, 
De Coninckplein


