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FESTIVAL 
IEDEREEN MEE

1 juni tot en met 20 juni
www.sint-niklaas.be/festival-iedereenmee

IEDEREEN MEE

Programma 2022



“Inclusie gaat niet over het inpassen 
van mensen in wat al bestaat; 
het gaat over het creëren van een 
nieuwe ruimte, een betere ruimte 
voor iedereen.” 

George Dei, professor aan het Ontario Institute for 
Studies in Education van de University of Toronto.
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In Sint-Niklaas willen wij IEDEREEN MEE. Je leeftijd, 

inkomen, herkomst, religie, geaardheid, fysieke of psychische 

mogelijkheden maken daarbij niet uit. We brengen inclusie, 

diversiteit en gelijke kansen daarom met veel plezier onder 

de aandacht van 1 tot en met 20 juni 2022 tijdens het festival 

Iedereen Mee! Kom jij ook af?

Tal van partnerorganisaties presenteren je een gevarieerd 

aanbod aan festivalactiviteiten: een fotowedstrijd, 

workshops, tentoonstellingen, wandelingen, ontmoetingen, 

muziekoptredens, lezingen… Zoek in deze brochure een activiteit 

naar jouw keuze (of twee, drie!) en ontmoet anderen die een 

warm en rechtvaardig Sint-Niklaas belangrijk vinden.

Mogen we je alvast uitnodigen voor de gratis expo van De Klokke 

vzw in het Welzijnshuis? Die vzw gelooft in de kracht van mensen, 

ook die van mensen met een beperking. Cliënten krijgen er de 

ruimte om actief en kwalitatief deel te nemen aan het leven en 

hun talenten te ontplooien. De expo loopt van 1 tot en met 20 juni 

en geeft je een unieke inkijk in de wereld van vzw De Klokke en 

haar cliënten.

Welkom!

De dienst diversiteit, samenleving en preventie 
van de stad Sint-Niklaas en alle partnerorganisaties
www.sint-niklaas.be/festival-iedereen-mee 

INLEIDING
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OVERZICHT

01-06-2022 t.e.m. 20-06-2022 
FOTO-EXPO 

De Klokke vzw exposeert 
in het Welzijnshuis

01-06-2022 t.e.m. 20-06-2022 
FOTO-EXPO 

Iedereen Mee in Vitaz: 
dialoog en diversiteit 

01-06-2022 
INFOSESSIE

Mijn thuisland, mijn 
verhaal

02-06-2022 en 14-06-2022 
ONTMOETING

Babbelonië

01-06-2022 en 08-06-2022

Begeleide wandeltocht

03-06-2022MUZIEK EN ZANG 

Zingen Voor Vrede

04-06-2022 
LEZING

Seksualiteit & 
genderidentiteit 

05-06-2022
ONTMOETING MET WORKSHOP 

Turkse keuken en Ebru-
kunst voor iedereen

06-06-2022 
ONTMOETING

Wandeling in 
Waasmunster

08-06-2022
ONTMOETING

Meewerkdag met de 
Landbouwbrigades bij 
Groeilap
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11-06-2022
FOTO-EXPO

Jong en oud werken 
samen 

12-06-2022
ONTMOETING

Plan(t) a meet and greet

12-06-2022
THEATERVOORSTELLING

Bobijn: een reizende 
voorstelling over 
dementie

13-06-2022
NEDERLANDS OEFENEN 

De Nieuwslezers: 
leesgroep voor 
anderstaligen

14-06-2022 
ONTMOETING 

Speurtocht op boerderij 
Finca

14-06-2022 en 16-06-2022 
ONTMOETING

Samen Lezen 

15-06-2022
WORKSHOPFESTIVAL 

Voor de kids en ouder(s)

15-06-2022
ONTMOETING

8 ways to meet

16-06-2022
ONTMOETING

Tussen Hemel en Aarde: 
Liefde!

Elke dinsdag-, woensdag-, 
donderdag- en vrijdagnamiddag
ONTDEK HET! 

Wonderbar 

COMING SOON

Wereldvluchtelingendag
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18-06-2022 
ONTMOETING EN WORKSHOPS

Stadsgesprek Iedereen 
Mee

19-06-2022
ONTMOETING EN WORKSHOP

Groetjes uit het zoete 
Kazachstan

MUZIEK EN POËZIE

Story For Every Song

24-06-2022
WORKSHOP 

Lerend netwerk Iedereen 
Mee

24-06-2022

Wereldfeest

OOK DIT NOG! #IEDEREENMEE

Doe mee aan de 
fotowedstrijd en win 
een leuke prijs

MELD HET!

Meldpunt voor 
discriminatie of 
haatboodschappen

01-06-2022 t.e.m. 20-06-2022 

Moskeebezoek

VRIJWILLIGERS NODIG?

Reken op Refu Interim
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PROGRAMMA

FOTO-EXPO 

De Klokke vzw exposeert 
in het Welzijnshuis
De hele festivalperiode: 
01-06-2022 t.e.m. 20-06-2022
Tijdens de openingsuren van het 
Welzijnshuis 

Wil je een unieke inkijk in de wereld 

van De Klokke vzw en haar cliënten? 

Die krijg je op deze expo die de 

creaties en talenten van mensen 

met een beperking in de verf zet. 

De Klokke vzw gelooft in de kracht 

van mensen: iedereen verdient het 

om de eigen talenten te kunnen 

ontplooien, dus ook mensen met 

een beperking.

ORGANISATIE: De Klokke vzw
LOCATIE: Onthaalruimte Welzijnshuis
Abingdonstraat 99, 9100 Sint-Niklaas
PRIJS: Gratis
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FOTO-EXPO 

Iedereen Mee in Vitaz: dialoog en diversiteit 
De hele festivalperiode: 
01-06-2022 t.e.m. 20-06-2022
Tijdens de openingsuren van het ziekenhuis

De Iedereen Mee-expo in Vitaz 

toont hoe het kan: diversiteit en 

inclusie in je zorgorganisatie! 

Kleurrijke foto’s over de dagelijkse 

werking in het ziekenhuis illustreren 

de superdiversiteit van de Vitaz-

medewerkers. In de korte interviews 

bij de foto’s hoor je hen ook aan 

het woord. Je vindt de foto’s op 

verschillende centrale plekken in het 

ziekenhuis.

ORGANISATIE: Ziekenhuis Vitaz
LOCATIE: Ziekenhuis Vitaz Sint-Niklaas
PRIJS: Gratis

© Ron Janssens
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INFOSESSIE

Mijn thuisland, mijn 
verhaal
01-06-2022 – 19u30 tot 21u30

Zin om een flink stuk van 

de wereld te leren kennen? 

Cursisten van het Wereldhuis 

Bonangana laten je 

kennismaken met hun thuisland. 

Je krijgt geen toeristische 

praatjes, maar verrassende 

verhalen. Ondertussen geniet je 

van lekkernijen uit verschillende 

landen.

ORGANISATIE: Wereldhuis 
Bonangana vzw
LOCATIE: Grote Zaal Huize de 
Meerleer
Hofstraat 7, 9100 Sint-Niklaas
PRIJS: Gratis
Inschrijven is verplicht.
Mail je naam en gsm-nummer naar 
bonangana@gmail.com. Vermeld 
het aantal personen dat komt.
Of meld je aan via  www.eventalix.
org/events/d0f4663a-ed25-4560-
982f-9d112a5c15d7/orders 

ONTMOETING

Babbelonië
02-06-2022 en 14-06-2022
9u tot 11u

Babbelonië is een groep 

anderstaligen en Nederlandstaligen 

die elke week samenkomen om 

elkaar te ontmoeten en met elkaar 

te praten. Over alledaagse dingen: 

het werk, de kinderen, gezondheid, 

de liefde, geluk en zoveel meer. Door 

de uiteenlopende achtergronden en 

ervaringen van de deelnemers is er 

steeds genoeg stof voor een boeiend 

gesprek. Join the club!

ORGANISATIE: Avansa Waas-en-Dender
LOCATIE: Rode Kruisstraat 23, 9100 
Sint-Niklaas
PRIJS: Gratis
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MUZIEK EN ZANG 

Zingen Voor Vrede
03-06-2022 – 20u

Een 30-tal enthousiaste jongens 

en meisjes tussen 7 en 12 jaar 

brengen ‘Zingen Voor Vrede’. 

Die muzikale voorstelling brengt 

troost en hoop in deze tijden van 

oorlog en escalerend geweld, 

dichtbij of veraf. Zing en geniet 

je mee? 

ORGANISATIE: Jongerenkoor 
Mozaïek en Jong-Mozaïek
LOCATIE: Odisee, de co-Hogeschool
Hospitaalstraat 23, 9100 Sint-Niklaas
PRIJS: Gratis

Begeleide wandeltocht 
01-06-2022 en 08-06-2022  – 15u

CKG Het Open Poortje ondersteunt 

ouders met kinderen tussen 0 tot 

12 jaar. Wil je weten hoe? Wandel 

mee op een van de twee begeleide 

wandeltochten. Of doe de wandeling 

individueel in de periode van 1 tot 

en met 20 juni: de route is digitaal 

beschikbaar. De wandeling start 

aan het CKG waar je ook een 

pakketje krijgt dat je nodig hebt 

tijdens de wandeling. Tijdens de 

wandelstops kan je meedenken 

over wat het betekent om ouder te 

(willen) zijn of over de rechten van 

het kind. Je maakt ook kennis met 

de Kid-ok-methodiek en voert een 

paar opdrachten uit. Oh ja, de hele 

route is natuurlijk toegankelijk voor 

buggy’s en rolstoelen.

ORGANISATIE: CKG Het Open Poortje 
LOCATIE: Watermolenstraat 22, 
9111 Belsele
PRIJS: Gratis
Geen inschrijving nodig. 

Mail naar ward@hetopenpoortje.be 
of bel naar 0499/90 58 96 voor meer info.



11

LEZING

Seksualiteit & genderidentiteit 
04-06-2022 – 20u

Jeugdcentrum Den Eglantier is een 

plaats voor álle jongeren. Er is dus 

géén plaats voor racisme, seksisme, 

homofobie, ableisme, fatshaming of 

andere vormen van discriminatie. En 

er is wél plaats voor een interactieve 

avond rond genderidentiteit en 

seksualiteit. Je krijgt een antwoord 

op vragen zoals: Waarvoor staat 

de afkorting LGBTQIA+? Wat is het 

verschil tussen ‘gender’ en ‘geslacht’ 

nu precies? Waar kan je terecht als je 

nog meer vragen hebt?

Er is ook ruimte om ervaringen uit te 

wisselen in een veilige en gezellige 

omgeving. De avond richt zich op 

een jong publiek, maar verwelkomt 

iedereen die iets voelt voor dit 

thema. Want zeiden we al dat er in 

Den Eglantier geen plaats is voor 

discriminatie 😉? 

ORGANISATIE: Jeugdcentrum Den 
Eglantier
LOCATIE: Apostelstraat 13, 9100 
Sint-Niklaas
PRIJS: Gratis
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ONTMOETING MET WORKSHOP 

Turkse keuken en Ebru-
kunst voor iedereen
05-06-2022 – 14u

Vrouwenvereniging Loko-Motief, 

lid van het Internationaal Comité, 

laat je graag kennismaken met de 

Turkse keuken. Je kan genieten 

van een warme kop Turkse koffie, 

een stukje heerlijk Turks fruit 

en nog meer lekkers: voor elke 

smaak wat wils. Maar er is meer: 

je ontmoet ook boeiende mensen 

met uiteenlopende verhalen en 

achtergronden. En je leert de 

Turkse Ebru-kunst kennen. Laat je 

gedachten en gevoelens drijven op 

water en neem na afloop je eigen 

marmertechniek-kunstwerk mee!

ORGANISATIE: Vereniging Loko-Motief
LOCATIE: Internationaal Comité
Nieuwstraat 18b, 9100 Sint-Niklaas
PRIJS: Gratis
Inschrijven is verplicht. 
Mail naar sureyya20@hotmail.com
Of bel naar 0487/94 33 11.
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ONTMOETING

Wandeling in Waasmunster
06-06-2022
13u30 Vertrek met de auto in Sint-Niklaas
14u Start van de wandeling in Waasmunster

Wandelen kan je lijf en je geest 

enorm deugd doen, en al helemaal 

in een superdivers gezelschap als 

dat van Bonangana vzw. Wandel je 

mee met de vrijwilligers en cursisten 

van Bonangana, de kinderen van 

de huiswerkbegeleiding en hun 

ouders? De wandeling, ook over 

onverharde bospaden, is ongeveer 

6 kilometer. Onderweg krijg je een 

hapje en een drankje. 

ORGANISATIE: Wereldhuis Bonangana 
vzw
LOCATIE: Afspraak voor vertrek met de 
auto aan Huize De Meerleer
Hofstraat 7, 9100 Sint-Niklaas
Afspraak voor vertrek van de wandeling 
aan parking Lode (tegenover zijingang 
restaurant Lekkerbek)
Ontropdreef, 9250
Waasmunster 
PRIJS: Gratis
Inschrijven is verplicht. 

Mail naar bonangana@gmail.com met 
je naam, gsm-nummer en het aantal 
personen dat komt. 
Vermeld ook of je wil meerijden vanuit 
Sint-Niklaas dan wel of je zelf naar daar 
rijdt. 
Wil je in dat laatste geval ook mensen 
meenemen? Vermeld dan het aantal 
plaatsjes dat je ter beschikking hebt. 

Of meld je aan via www.eventalix.
org/events/e714c745-0081-46fc-896b-
7a70cf75192e/orders 

“We zijn misschien 
met verschillende 
schepen gekomen, 
maar we zitten 
nu in hetzelfde 
schuitje.” 

Martin Luther King, 
politiek leider en lid van 
de Afro-Amerikaanse 
burgerrechtenbeweging. 
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ONTMOETING

Meewerkdag met de Landbouwbrigades bij Groeilap
08-06-2022 – 11u tot 16u

Zin om een dagje de handen flink 

uit de mouwen te steken? Kom 

dan een dagje mee moestuinieren. 

Zo leer je in een joviale sfeer alles 

over het belang van duurzame 

voedselvoorziening. En je maakt 

kennis met het project ‘Op de lap 

grond’ waar jongeren met een 

beperking worden gecoacht in het 

‘moestuinieren’ door jongeren met 

een vluchtverhaal. Voor dit project 

sloegen de Landbouwbrigades de 

handen in elkaar met Groeilap. De 

Landbouwbrigades is een beweging 

van burgers die het veld intrekken 

en de straat opgaan voor een 

duurzaam en sociaal rechtvaardig 

voedselsysteem. 

Groeilap wil dan weer ontmoetingen 

organiseren voor jongeren die 

elkaar normaal niet zo makkelijk 

zouden leren kennen – vanwege 

hun verschillende achtergrond, 

een andere sociaaleconomische 

positie of een beperking. Extra 

mooi meegenomen: je krijgt er een 

lekkere, duurzame lunch bovenop.

ORGANISATIE: Solidagro
LOCATIE: Groeilap
Zonneken 27, 9100 Sint-Niklaas
PRIJS: Gratis
Inschrijven is verplicht.
Meld je aan via Groeilap of via de website 
van de Landbouwbrigades.
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FOTO-EXPO

Jong en oud werken 
samen 
11-06-2022 – 13u30 tot 16u30 

Jong en oud kunnen niet zonder 

elkaar. Het bewijs krijg je in de 

fototentoonstelling van Vl@s en 

OLVP waar je wordt rondgeleid 

door – jawel – zowel jongere als 

oudere mensen. Je ziet er foto’s van 

OLVP-leerlingen die meehelpen op 

de nieuwjaarsreceptie van Vl@s en 

van Vl@s’ers die deelnamen aan 

leerlingactiviteiten als de turnles of 

een speurtocht. Terwijl je de expo 

bezoekt, kan je genieten van een 

hapje en een drankje.

ORGANISATIE: Vlaamse actieve senioren 
(Vl@s) en Onze-Lieve-Vrouw Presentatie 
(OLVP) 
LOCATIE: WZC De Aftrap 
Gerdapark 13, 9100 Sint-Niklaas
PRIJS: Gratis

ONTDEK HET! 

Wonderbar 
Elke dinsdag-, woensdag-, 
donderdag- en vrijdagnamiddag
13u30 tot 17 uur

Heb je de Wonderbar al eens 

bezocht? De cafetaria van de 

bib werd mooi aangekleed en 

uitgebaat door wonderlijke 

mensen. Mensen met een 

beperking verwelkomen je voor 

een gezellig kopje koffie of thee 

van Van Poucke met een lekker 

gebakje. Vrijwilligers helpen de 

uitbaters daar een handje bij.

ORGANISATIE: Het stedelijk team 
Diversiteit, Bib Sint-Niklaas, Fiola vzw, 
De Klokke vzw, vzw Dagcentrum en 
het team Activering
LOCATIE: Bib Sint-Niklaas, 
Wonderbar
Hendrik Heymanplein 3, 9100 
Sint-Niklaas
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ONTMOETING

Plan(t) a meet and greet
12-06-2022 – 13u

Onbekend is vaak onbemind. Daar 

wil Rode Kruisopvangcentrum 

Westakkers wat aan doen door 

persoonlijke en interculturele 

ontmoetingen aan te moedigen. 

Wil je het opvangcentrum voor 

verzoekers om internationale 

bescherming beter leren kennen 

en helpen om het te ‘vergroenen’? 

Sla dan twee vliegen in één klap: 

stap het centrum binnen en doneer 

een plant, stekjes, bloempotten 

of potgrond. Je creëert er een 

huiselijker, mooiere omgeving 

mee voor de bewoners die je zo op 

een laagdrempelige manier leert 

kennen. 

Kom je met de rolstoel? Laat het 

weten. Je krijgt dan een aangepaste 

rondleiding in het centrum!

ORGANISATIE: Rode Kruisopvangcentrum 
Westakkers
LOCATIE: Grote Baan 111, 9100 Sint-Niklaas
PRIJS: Schenk een plant
Drop je plant in de plantenkapel aan de 
inkom.
Laat je gegevens achter om uitgenodigd 
te worden op een rondleiding in het 
opvangcentrum voor verzoekers om 
internationale bescherming.
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THEATERVOORSTELLING

Bobijn: een reizende voorstelling over dementie
12-06-2022 – 15u

Ze dansen en beven, nemen je 

vast, sleuren je mee. Soms zitten 

ze in een hoekje en hoor je ze niet. 

Soms schreeuwen ze om aandacht. 

Wat zeker is: elke dag zijn ze met 

wat meer. En Bob? Bob is zijn 

Bobijn kwijt. En later nog eentje. Hij 

protesteert, is kwaad, gelaten en 

soms triest. En later nog eentje. Is 

Bob nog steeds Bob? Zelfs zonder 

zijn Bobijn? 

Bobijn is een theatervoorstelling van 

TGoesting over het vergeten van 

herinneringen en wat dat doet met 

een mens en zijn omgeving. Ben je 

een mantelzorger, een zorgkundige 

of een vrijwilliger die met personen 

met dementie te maken heeft? Of 

heb je simpelweg interesse in het 

thema? Deze voorstelling is meer 

dan de moeite waard. En breng 

gerust je kinderen vanaf 12 jaar mee. 

Ook voor hen is het stuk geschikt!

ORGANISATIE: Vzw Companjong en stad 
Sint-Niklaas
LOCATIE: CC Sint-Niklaas
Paul Snoekstraat 1, 9100 Sint-Niklaas
PRIJS: Standaardticket: 8 euro
Er is er is ook een kansenpastarief.
Meer info over de voorstelling en tickets 
via www.ccsint-niklaas.be/ 
of 03/778 33 66. 
Meer info over dementievriendelijk 
Sint-Niklaas via www.sint-niklaas.be/
dementie 
of 03/778 37 19.
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NEDERLANDS OEFENEN 

De Nieuwslezers: leesgroep voor anderstaligen 
13-06-2022 – 10u30 tot 12u

Zin om mee te lezen en je 

Nederlands extra toe oefenen? 

Kom dan af naar onze gloednieuwe 

leesgroep ‘De Nieuwslezers’ 

die focust op anderstaligen die 

Nederlands willen oefenen. Een 

nieuwsartikel uit de Wablieftkrant, 

een verhaal…: alles kan. Enthousiaste 

vrijwilligers lezen en praten mee. Met 

een kopje koffie of thee natuurlijk. 

ORGANISATIE: Bib Sint-Niklaas
LOCATIE: Hendrik Heymanplein 3,
9100 Sint-Niklaas
PRIJS: Gratis
Inschrijven is verplicht.
Mail naar bibpubliekswerking@sint-
niklaas.be. Of bel naar 03/778 34 00.

“Als iedereen 
meetelt, kan je op 
elkaar rekenen.”

Loesje 
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ONTMOETING 

Speurtocht op boerderij Finca
14-06-2022 – 10u tot 16u
Rondleiding 1: 11u 
Rondleiding 2: 14u

Zin in een speurtocht en/of 

rondleiding op kinderboerderij 

’t Wollen Hof met een lekkere 

traktatie achteraf? Dan nodigen 

we je graag uit! Eén dag per 

week verandert kinderboerderij 

’t Wollen Hof namelijk in Finca. 

De kinderboerderij én cafetaria 

worden dan uitgebaat door alle 

‘Finca-partners’: medewerkers 

van vzw Raakzaam (vroeger 

Vesta vzw en het Dagcentrum), 

vrijwilligers en mensen met 

een ondersteuningsaanvraag 

(onder meer mensen met een 

verstandelijke beperking). Het 

‘Finca-project’ wil alle mensen 

de kans geven om hun talenten 

te ontwikkelen zonder hun 

beperkingen te negeren. Dat 

gebeurt in de huiselijke sfeer 

en charmante omgeving van 

de kinderboerderij. Op 14 juni 

organiseren we een speurtocht 

en rondleidingen zodat ook jij 

de voordelen van dit project kan 

ontdekken.

ORGANISATIE: 
Vzw Raakzaam 
LOCATIE: Hoge 
Bokstraat 214a, 
9111 Belsele
PRIJS: Gratis

COMING SOON

Wereldvluchtelingendag

Op 20 juni 2022 is het 

Wereldvluchtelingendag. Hou 

de website van de stad in de 

gaten om te ontdekken welke 

activiteiten stad Sint-Niklaas dan 

organiseert.

ORGANISATIE: Het stedelijk team 
Diversiteit, Bib Sint-Niklaas, Fiola vzw, 
De Klokke vzw, vzw Dagcentrum en 
het team Activering
Meer info via www.sint-niklaas.be/
wereldvluchtelingendag



20

ONTMOETING

Samen Lezen 
14-06-2022: Samen Lezen in Bib Sint-Niklaas 
16-06-2022: Samen Lezen in Bib Clementwijk
14u30 tot 16u30 (Hoofdbib)
14u tot 16u (Clementwijk)

Samen lezen doet wat met een 

mens. Het Lezerscollectief – een 

laagdrempelige leesgroep, begeleid 

door vrijwilligers – neemt je mee 

op verkenning. Want samen lezen 

verbindt mensen en maakt je sterk 

en weerbaar. Je hoeft geen lezer 

te zijn om deel te nemen, gewoon 

luisteren naar de anderen en je 

ervaring met de teksten delen 

kan ook. Lijkt je dat wat? Zak dan 

eens af naar een van de gezellige 

leesbijeenkomsten van de bib 

en Het Lezerscollectief. Er zijn al 

twee samenleesgroepen: eentje 

van de hoofdbib en eentje van Bib 

Clementwijk. Welkom!

ORGANISATIE: Bib Sint-Niklaas
LOCATIE: Bib Sint-Niklaas
Hendrik Heymanplein 3,
9100 Sint-Niklaas
Bib Clementwijk
Fr. Van Cauwelaertlaan 177,
9100 Sint-Niklaas
PRIJS: Gratis
Inschrijven is verplicht.
Mail naar bibpubliekswerking@sint-
niklaas.be. Of bel naar 03/778 34 00.
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WORKSHOPFESTIVAL 

Voor de kids en ouder(s)
15-06-2022 – 13u30 tot 17u

In samenwerking met Domo 

Waasland zet Het Open Poortje 

letterlijk de poort open. Je kan er als 

ouder, met je kind(eren), deelnemen 

aan allerlei workshops. Plezier en 

elkaar leren kennen staan centraal. 

Tegelijkertijd leer je onze gezins- 

en kinderwerking kennen en de 

methodieken die we gebruiken. Er 

zijn korte kennismakingen met Triple 

P, een programma rond positief 

ouderschap, en met Sherborne, een 

bewegingsprogramma rond een 

positief zelfbeeld.

Maar er is ook genoeg 

speelmateriaal voor kinderen, 

een complimentenspel, een oud 

speelmarkt… Benieuwd naar wat 

wij voor jou als ouder kunnen 

betekenen bij de opvoeding van je 

kinderen? Kom maar af!

ORGANISATIE: CKG Het Open Poortje en 
Domo Waasland vzw 
LOCATIE: Watermolenstraat 22, 9111 
Belsele
PRIJS: Gratis
Geen inschrijving nodig. 
Mail naar ward@hetopenpoortje.be 
of bel naar 0499/90 58 96 voor meer info.
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ONTMOETING

8 ways to meet
15-06-2022  – 19u30 tot 21u

Het HuisvandeMens stelt het 

geloof in de mens centraal, net 

als vrijdenken, zingeving en 

menswaardigheid. Positieve 

ontmoetingen zijn cruciaal om je op 

een authentieke manier verbonden 

te voelen met andere mensen. En 

precies zo’n positieve ervaring kan jij 

meemaken via het ontmoetingsspel 

8 ways to meet. Via dat spel leg 

je op een speelse wijze contact 

met anderen. Er is plaats voor 20 

deelnemers die 16 jaar of ouder zijn. 

Napraten doen we met een drankje.

ORGANISATIE: HuisvandeMens Sint-
Niklaas
LOCATIE: HuisvandeMens Sint-Niklaas 
Stationsplein22, 9100 Sint-Niklaas
PRIJS: Gratis
Inschrijven is verplicht.
Mail naar sintniklaas@demens.nu.
Of bel naar 03/777 20 87.
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ONTMOETING

Tussen Hemel en Aarde: Liefde!
16-06-2022  – 19u tot 21u30 

Liefde is… Vlinders in de buik? 

Gezegend door het huwelijk? Een 

kwestie van goede afspraken? 

Een relatie op basis van 

gelijkwaardigheid tussen een man 

en een vrouw? Vrij? Voor eeuwig? 

Zin om mee te denken over de 

liefde? Kom dan af naar onze 

interlevensbeschouwelijke 

dialoogavond. In een panelgesprek 

praten koppels over liefde en relaties: 

over liefde op het eerste gezicht, over 

normen en waarden in de liefde, 

over de betekenis van het huwelijk, 

over de rol van levensbeschouwing 

in een relatie en zo veel meer. Na 

afloop schuif je mee aan tafel met 

de andere deelnemers en kan je 

verder napraten over de liefde in een 

respectvolle, gezellige omgeving. 

Handig om weten! Voor deze avond 

breng je een voorwerp mee dat je 

doet denken aan jouw grote liefde: 

een foto, een kledingstuk, een 

cadeautje dat je kreeg...

ORGANISATIE: Werkgroep Tussen Hemel 
en Aarde: interlevensbeschouwelijke 
dialoog
LOCATIE: Dienstencentrum  ‘t Lammeken, 
Lamstraat 23, 9100 Sint-Niklaas 
PRIJS: Gratis
Inschrijven is verplicht.
Mail naar diversiteit@sint-niklaas.be
Vermeld “Tussen Hemel en Aarde 2022’ in 
het onderwerp van je mail. 
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ONTMOETING EN WORKSHOPS

Stadsgesprek Iedereen Mee
18-06-2022  – 19u30

Op zaterdag 18 juni nodigen stad 

Sint-Niklaas en gastheer Yemi 

Oduwale je uit voor de tweede editie 

van het stadsgesprek Iedereen 

Mee. We dompelen je onder in de 

thema’s inclusie, diversiteit en gelijke 

kansen. Via workshops leer je over 

deze thema’s en maak je kennis met 

verschillende projecten. Je krijgt 

die dag ook de kans om je mening 

te geven over acties in Sint-Niklaas. 

Wij hopen dus ook om jou beter te 

leren kennen. Leuke extraatjes zijn 

kinderanimatie en gratis lunch voor 

iedereen.

Je auto kan je bovendien gratis kwijt 

in de ondergrondse parking.

Meer weten? Surf naar 

www.sint-niklaas.be/ 

stadsgesprek-iedereenmee 

ORGANISATIE: Stad Sint-Niklaas, dienst 
diversiteit, samenleving en preventie 
LOCATIE: Welzijnshuis Sint-Niklaas
Abingdonstraat 99, 9100 Sint-Niklaas
PRIJS: Gratis
Inschrijven is verplicht.
Meld je aan via www.sint-niklaas.be/
stadsgesprek-iedereenmee 
Of bel naar 03/ 778 61 66.
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ONTMOETING EN WORKSHOP

Groetjes uit het zoete 
Kazachstan
19-06-2022  – 10u30 tot 13u 

Kan je je weinig voorstellen bij de 

Kazachse cultuur? Tijd om daar 

verandering te brengen! De Zoete 

Piano, lid van het Internationaal 

Comité, laat je kennismaken met 

Kazachstan via een presentatie, 

een quizje (met een prijsje voor 

de winnaar) en zelfgemaakte 

koeken die je samen met de andere 

deelnemers kan versieren. Je luistert 

naar een piano-optreden en er wordt 

een gezamenlijk lied gezongen aan 

het einde van de workshop. Zo leer je 

elkaar pas echt kennen. De speciale 

recepten uit de regio krijg je mee 

naar huis.

ORGANISATIE: Vereniging Zoete Piano, 
vzw Vrouwencentrum en Internationaal 
Comité
LOCATIE: Dienstencentrum  ‘t Lammeken, 
Lamstraat 23, 9100 Sint-Niklaas 
PRIJS: Gratis
Inschrijven is verplicht.
Mail naar dinara.krukziener@gmail.com. 
Of bel naar 0485/ 50 83 60 en vraag naar 
Martine Bode van het Vrouwencentrum.

Moskeebezoek
De hele festivalperiode: 
01-06-2022 t.e.m. 20-06-2022

Altijd al eens een moskee willen 

binnenwandelen? Moskeeën uit 

Sint-Niklaas zetten al jaren hun 

deur open voor verenigingen 

en klassen. Ook tijdens het 

festival Iedereen Mee kan je 

een rondleiding in een moskee 

krijgen. Een ervaren gids neemt 

je mee in de gebedsruimte 

en vertelt je meer over het 

gebed en de vijf zuilen van de 

islam, over het gebouw en zijn 

geschiedenis.

Belangrijk om te weten: groepen, 

scholen en verenigingen kunnen 

een moskee bezoek plannen via  

toerisme@sint-niklaas.be.

ORGANISATIE: Stad Sint-Niklaas, 
dienst toerisme
PRIJS: Gratis
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MUZIEK EN POËZIE

Story For Every Song
Data en uren volgen later op 
www.sint-niklaas.be/festival-
iedereen-mee

Ta Présence is een bekende, 

moderne gospelgroep uit 

Antwerpen die zingt in verschillende 

talen en zang combineert met 

andere kunstvormen – in dit geval: 

verhalen en poëzie. Over herkomst 

en toekomstverwachtingen. Over je 

thuisvoelen in de maatschappij. 

Handig om weten! Dit is geen 

religieuze activiteit.

ORGANISATIE: YABs Network
PRIJS: 5 euro
Inschrijven is verplicht.
Meld je aan via www.nexusfellowship.org.

VRIJWILLIGERS NODIG?

Reken op Refu Interim

Op zoek naar extra helpende handen 
voor jouw evenement? Versterk je 
organisatie met de vrijwilligers van 

Refu Interim!

Refu Interim is een organisatie 

die vrijwilligerswerk zoekt voor 

mensen die nieuw zijn in België. 

Hun vrijwilligers komen uit 

zowat alle landen ter wereld en 

spreken heel wat talen. Via het 

vrijwilligerswerk versterken ze 

hun netwerk, oefenen ze hun 

Nederlands en zetten ze hun 

vele talenten in. Schakel de 

vrijwilligers van Refu Interim in 

als versterking voor je keuken- 

of barploeg, als handige harry, 

bij het onthaal of in de zorg, als 

steward of artiest. (Bijna) alles is 

mogelijk! 

ORGANISATIE: Refu Interim
Meer weten? Surf naar 
www.refuinterim.be.
Of mail naar caroline@refuinterim.be
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WORKSHOP 

Lerend netwerk Iedereen Mee
24-06-2022 – 9u30 tot 12u30

Werk jij bij een organisatie in Sint-

Niklaas en voel je de nood om meer 

te leren over inclusie en diversiteit 

in de brede zin van het woord? Heb 

jij zin om andere organisaties en 

collega’s te ontmoeten en te leren 

van elkaar rond die thema’s? Wil 

je mee nadenken over hoe jouw 

organisatie meer kan inzetten op 

inclusieve acties? Ben je op zoek 

naar inspirerende praktijken? Dan 

is het lerend netwerk Iedereen Mee 

iets voor jou. Op 24 juni leer je hoe 

je je organisatie, dienstverlening of 

project nog inclusiever kan maken. 

Je gaat met elkaar in gesprek, leert 

elkaars goede praktijkvoorbeelden 

kennen en komt samen tot nieuwe 

inzichten.

Goed om weten! Het lerend netwerk 

is er uitsluitend voor professionele 

organisaties. 

Meer weten over de sessie op 24 

juni en alle volgende sessies? Surf 

naar www.sint-niklaas.be/onze-

dienstverlening/leren-en-opvoeden/

lerend-netwerk-iedereen-mee

ORGANISATIE: Stad Sint-Niklaas, dienst 
diversiteit, samenleving en preventie
LOCATIE: Het Binnenwerk
Lindenstraat 80, 9100 Sint-Niklaas
PRIJS: Gratis
Inschrijven is verplicht. 
Meld je aan via www.sint-niklaas.be/
onze-dienstverlening/leren-en-opvoeden/
lerend-netwerk-iedereen-mee. 
Mail naar diversiteit@sint-niklaas.be.
Of bel naar 03/ 778 61 66.
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Wereldfeest
24-06-2022 – 16u tot 21u30 

Zet het weekend, en bij uitbreiding 

de zomer, kleurrijk in en kom naar 

het Wereldfeest van Rode Kruis 

Vlaanderen, het hoogtepunt van 

het jaar voor het opvangcentrum! 

Bewoners laten die dag het 

allerbeste van zichzelf zien met 

performances en wereldse 

lekkernijen in een unieke setting. 

Vraag je collega’s of familie mee voor 

een origineel avondje uit en geniet 

samen van optredens, streetfood uit 

alle hoeken van de wereld en een 

expo. Voor de allerkleinsten is er een 

kidscorner. 

Handig om weten? Wil je ook 

genieten van een internationaal 

hapje, dan reserveer je vóór 10 juni.

ORGANISATIE: Rode Kruis Vlaanderen 
LOCATIE: Rode Kruis Opvangcentrum
Kasteelstraat 8, 9100 Sint-Niklaas
PRIJS: Gratis
Als je wil mee-eten, is inschrijven vóór 10 
juni verplicht.
Mail naar integratie.ocsint-niklaas

@rodekruis.be. 

MELD HET!

Meldpunt voor 
discriminatie of 
haatboodschappen

Op zoek naar extra helpende handen 
voor jouw evenement? Versterk je 
organisatie met de vrijwilligers van 

Refu Interim!

Wil je discriminatie melden? 

Dan kan je gratis en in alle 

vertrouwen contact opnemen 

met Unia. Elke stap gebeurt met 

jouw instemming. 

ORGANISATIE: Unia
Een melding kan heel eenvoudig via 
www.meld-het.be.
Of bel naar de gratis 
antidiscriminatielijn 0800/ 12 800.
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OOK DIT NOG! #IEDEREENMEE

Doe mee aan de fotowedstrijd en win een leuke prijs

Doe mee aan de fotowedstrijd en win 

een leuke prijs!

Wat maakt Sint-Niklaas een diverse 

stad voor jou? Maak tijdens het 

festival Iedereen Mee een foto die 

de diversiteit in de stad voor jou 

weergeeft. Dat kan gaan van de 

menigte op de grote markt over 

je buurvrouw die altijd klaarstaat 

met een kopje thee of de spelende 

kinderen aan het skatepark tot een 

vereniging die mensen bij elkaar 

brengt.

Post je foto of filmpje met 

een woordje uitleg op je 

socialemediakanaal (Facebook, 

Instagram, TikTok…) en gebruik de 

hashtag #iedereenmee. Zo inspireer je 

andere mensen die jouw post zien. 

Stad Sint-Niklaas zal de foto’s delen 

via de stadskanalen.

Je kan je foto ook mailen naar 

diversiteit@sint-niklaas.be. Wie weet 

win jij wel een leuke prijs? 

ORGANISATIE: Stad Sint-Niklaas, dienst 
diversiteit, samenleving en preventie
Meer weten?
Mail naar diversiteit@sint-niklaas.be.
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Diversiteitskoffers

Wil je weten hoe je diversiteit op 

een positieve manier aan bod 

kan laten komen in je lessen of je 

werking? Ben je op zoek naar fijne 

methodieken om rond het thema 

racisme te werken? Dan is de 

diversiteitskoffer de ideale oplossing 

voor jou. Alles wat je nodig hebt voor 

een les rond diversiteit zit ‘hapklaar’ 

in de koffer: leuke gadgets, een 

brochure over hoe je omgaat met 

racisme, tips voor kwaliteitsvolle 

workshops… De diversiteitskoffers 

zijn er voor drie leeftijdscategorieën: 

3 tot 7 jaar, 8 tot 14 jaar en 15 tot 18 

jaar. Je kan ze op eenvoudig verzoek 

uitlenen in de Bib Sint-Niklaas.

ORGANISATIE: Unia; Bib Sint-Niklaas; 
Stad Sint-Niklaas, dienst flankerend 
onderwijsbeleid en dienst diversiteit, 
samenleving en preventie
LOCATIE: Bib Sint-Niklaas
Hendrik Heymanplein 3, 9100 Sint-Niklaas
PRIJS: Gratis
Stel je vraag rechtstreeks aan een 
bibmedewerker in de jeugdafdeling.

VOOR SCHOLEN EN 
VERENIGINGEN 
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De LGBTQIA+-gemeenschap krijgt nog vaak te maken met sociale uitsluiting, 

discriminatie en geweld. Daardoor kunnen LGBTQIA+’ers niet altijd zichzelf 

zijn in onze samenleving. Daarom voert het stadsbestuur een specifiek 

beleid rond gender(gelijkheid), genderidentiteit en seksuele oriëntatie. Het 

wil daarmee uitsluiting voorkomen en de dienstverlening voor iedereen 

toegankelijk maken. Samen met inwoners en verenigingen stelde het 

stadsbestuur een actieplan op bij dit regenboogbeleid dat werd gelanceerd 

op 17 mei 2022.

Meer weten? 

Surf naar www.sint-niklaas.be/regenboogbeleid.

 Mail naar diversiteit@sint-niklaas.be

  Bel naar 03/778 61 66.

WAT IS NIEUW?
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Toegankelijkheid

Heb je extra begeleiding of ondersteuning nodig om 
deel te nemen aan onze activiteiten?  
Mail of bel ons dan. We helpen je graag verder!
  diversiteit@sint-niklaas.be
  0471/52 06 31

Praktisch
Alle info over inschrijvingen en tickets vind je per 
activiteit terug in deze brochure.

Meer weten? Surf naar www.sint-niklaas.be/festival-
iedereen-mee of bel 0471/52 06 31.

Like en volg ons op  Iedereen Mee

Bedankt voor jullie harde werk en inzet!
Het festival Iedereen Mee is een organisatie van stad 
Sint-Niklaas en OCMW, dienst diversiteit, samenleving 
en preventie in samenwerking met: de stedelijke 
bibliotheek, dienst flankerend onderwijsbeleid, het 
team activering, dienst toerisme, het Welzijnshuis, De 
Klokke vzw, Unia, Ziekenhuis Vitaz, opvangcentrum 
Rode Kruis Westakkers, Odisee Hogeschool, 
Internationaal Comité, Avansa Waas-en-Dender, de 
werkgroep Tussen Hemel en Aarde, Refu interim, 
Wereldhuis Bonangana vzw, CKG Het Open Poortje, 
Jongerenkoor Mozaïek, Jeugdcentrum Den Eglantier, 
vrouwenvereniging Loko-Motief, Solidagro, Vlaamse 
actieve senioren (Vl@s), Onze-Lieve-Vrouw Presentatie 
(OLVP), Companjong vzw, Raakzaam vzw, Domo 
Waasland vzw, HuisvandeMens Sint-Niklaas, vereniging 
Zoete Piano, vzw Vrouwencentrum, YABs Network, 
Rode Kruis Vlaanderen, Fiola vzw, Dagcentrum vzw.

IEDEREEN MEE


