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Nederlandse
 conversatie  

Nog geen antwoord gekregen op 
je vragen? Neem contact op met 
Filet Divers!

info@filetdivers.be of 
bernice.vandijck@filetdivers.be
(verantwoordelijke voor de 
Nederlandse conversatie)

03 226 13 93

www.filetdivers.be



Nederlandse 
Conversatie
Filet Divers wil mensen versterken en kansen 
voor iedereen aanreiken.

Tijdens de conversatiegroepen treden we in 
dialoog via luisteren en spreken. We proberen 
het taalgevoel van de deelnemers te versterken.
We spreken over alledaagse thema’s (de winkel, 
het menselijk lichaam, naar de dokter gaan, 
school van de kinderen, ...)

De Nederlandse conversatie staat 
enkel open voor mensen die een kaart 
hebben van de Sociale Kruidenier
(zie: toegangscriteria).

Waar,
wat, hoe?

De Nederlandse conversatie vindt plaats in Filet 
Divers, Rolwagenstraat 49, 2018 Antwerpen.

Deelnemen kan op maandag en/of woensdag. 
De deelnemer kiest op voorhand tijdens een 
kort intakegesprek. 

De conversaties vinden altijd plaats van 10.00 
tot 11.30u. 

Van de deelnemers verwachten we dat ze 
minstens tien keer naar de conversatiegroep 
komen. Na tien beurten ontvangt de deelnemer 
een certificaat ter bevestiging van de inspanning 
en deelname. We stimuleren de deelnemers om 
ook na het behalen van het certificaat te blijven 
participeren aan de conversatiegroepen.

Een winkel
Filet Divers is in de eerste plaats een Sociale 
Kruidenier. Dit is een winkel voor mensen 
die in financiële moeilijkheden verkeren. 
De winkel biedt vooral basisproducten 
(voeding, verzorging en onderhoud) aan 
tegen verlaagde prijzen (-10%, -20%, -50%). 
Sommige producten kan de klant buiten de 
winkel gratis verkrijgen.

Toegangs-
criteria
De klant heeft een toegangskaart nodig 
om in de winkel terecht te kunnen. Die kan 
hij verkrijgen bij één van de meewerkende 
organisaties (PSC Open Huis, Sociale Dienst 
Bond zonder Naam, diensten van CAW 
Antwerpen,..). 

Je komt in aanmerking voor een kaart 
van de Sociale Kruidenier als je €250 of 
minder overhoudt voor voeding, kleding 
ed. (maandelijkse onkosten aftrekken 
van maandelijkse inkomsten). Dit bedrag 
verhoogt met €80 per persoon ten laste. 
Medewerkers van de deelnemende 
organisaties gaan dit na.


