Activiteiten organiseren bij Welcome in
Mechelen

openheid
solidariteit
multiculturaliteit
groepsactiviteiten

Welcome in Mechelen vzw

Mijn Project

Bij WiM kan je verkennen hoe het is om met zeer veel
verschillende culturen samen te werken. Je organiseert
samen met nieuwkomers en andere Mechelse vrijwilligers
ontspannende activiteiten en zoekt naar manieren om
ontmoeting mogelijk te maken. Aangezien WiM nog in
de kinderschoenen staat en uitgaat van een open houding,
is er voor jou ook de ruimte om eigen activiteiten aan te
brengen en op poten te zetten. Dit kan gaan van creatieve,
over expressieve, tot meer sportieve activiteiten. Je helpt
ook mee de algemene werking te ondersteunen door mee te
helpen aan de bestaande activiteiten (Nederlands praatcafé,
stadswandelingen voor asielzoekers, kookworkshops,
wereldvluchtelingendag, etc.).

mijn Ontvangstorganisatie

Welcome in Mechelen (WiM) ontstond in februari 2016 als een
initiatief van Mechelaars en is uitgegroeid tot een heus netwerk
van geëngageerde burgers die de “handen uit de mouwen steken”
voor asielzoekers, (erkende) vluchtelingen en nieuwkomers. Dit om
hen op een warme, menswaardige manier te ondersteunen in hun
nieuwe stad.
WiM wil de integratie op een racismevrije manier helpen realiseren.
Eén van de belangrijkste WiM-karakteristieken is “ontmoeting
organiseren”: activiteiten organiseren waarbij vluchtelingen/
nieuwkomers de gelegenheid wordt geboden om Mechelaars te
ontmoeten, contact te leggen, met mogelijkheid om samen verder
op weg te gaan. Uiteraard is dit een tweerichtingsverkeer en leren
Mechelaars minstens evenveel van nieuwkomers. WiM gaat weg
van het caritatieve en beschouwt vluchtelingen en nieuwkomers als
gelijkwaardig. Zo ontstaan veel activiteiten vanuit nieuwkomers en
worden deze ook mee georganiseerd door hen.

Begeleiding

Bij WiM is vooral de vrijwilligerswerking heel sterk. Hierdoor ben
je steeds omringd door andere vrijwilligers en kan je steeds op hen
terugvallen.
Dit is een project van jullie allemaal samen. Daarnaast is er ook
steeds de voorzitter waar je op kan rekenen voor af en toe een warme
babbel, schouderklopje, feedback op je werk en begeleiding waar
nodig.

Locatie

Olivetenvest 54 bus 204, 2800 Mechelen

Uurrooster
6 maanden, 20u/week
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