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Onthaal en openingsuren

den alleman
Buurtencentrum
Velleke 220 | 014 56 73 20

Openingsuren buurtencentrum
Maandag: 14u - 17u
Donderdag:  14u - 17u
Vrijdag:  14u - 17u
Zaterdag:  14u - 17u

Permanentie van de medewerkers

den alleman  8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

diestseweg  8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

op afspraak onthaal

vrije inloop onthaal

den echo
Ontmoetingscentrum

Diestseweg 146 | 0492 90 10 37

Openingsuren den Echo
Woensdag: 16u - 18u

Tijdens activiteiten & de openings-
uren van de kledingwinkel

dienst gelijke kansen  
& vzw Al-arm
Diestseweg 146-148 | 014 56 73 10

Permanentie van de medewerkers
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Inleiding

De dienst gelijke kansen is een dienst van het Sociaal Huis van Geel. 
Samen met onze collega’s van het Sociaal Huis en de collega’s van de 
stad, willen we het in Geel goed maken om te leven.

Wat willen we?

Heel speciaal werken wij voor mensen die kwetsbaar zijn, mensen die 
het moeilijk hebben en die in een kwetsbare situatie zitten. De dienst 
gelijke kansen wil meer solidariteit tussen mensen. En meer gelijke 
kansen voor iedereen.

 

Om daar toe te komen laten we iedereen participeren. Samen werken 
we aan oplossingen die het leven beter maken. Zo maken we mensen 
en ook de samenleving sterker.
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De inhoud van wat alles wat we doen, vind je maandelijks terug in het 
maandblad van de dienst: het ‘DGK boekje’, zoals wij zeggen. Je krijgt 
dit boekje als je een vrije tijdspas hebt. Of je kan het aanvragen op de 
dienst gelijke kansen.

In dit boekje vertellen we over de twee grootste werkingen rond di-
versiteit. 
- Diversiteits opbouwwerk
- ’t Origineel 

Tessa Vermeesen 
Noordzuid - 't Orgineel - Wijkwerking

0492 90 10 10 - tessa.vermeesen@geel.be 

 
 
 
 
 

Tinne Syen
Diversiteit - Wijkwerking 

0496 18 43 43 - tinne.syen@geel.be
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Diversiteit

Diversiteitswerk richt zich op de vele culturen die wonen in Geel. 
Mensen zijn vaak kwetsbaar, omdat ze uit een ander land afkomstig 
zijn. En in Geel hun leven moeten opbouwen.

Samen zoeken we naar verbinding. Met de Geelse samenleving. Of 
met de buren. Of met de ouders van de school… Samen zoeken we 
naar goede (structurele) verbeteringen in Geel. Zodat het beter is voor 
iedereen. 

We hopen zo tot een goede integratie te komen. Voor ons betekent dit 
dat élke Gelenaar zich goed voelt bij een divers Geel. 

Bij vragen over diversiteitswerk in Geel kan je terecht bij de dienst 
gelijke kansen, en specifiek bij deze collega’s: 

Tessa Vermeesen 
Noordzuid - 't Orgineel - Wijkwerking

0492 90 10 10 - tessa.vermeesen@geel.be 

 
 
 
 
 

Tinne Syen
Diversiteit - Wijkwerking 

0496 18 43 43 - tinne.syen@geel.be

Contactpersoon voor diversiteitsopbouwwerk is:

Contactpersoon voor ’t origineel is:
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Diversiteits opbouwwerk  

De Geelse samenleving wordt steeds meer divers, mensen zijn Belg 
maar ook Afrikaan, Marokkaan of Surinaams of…. 
Allemaal samenleven is niet altijd gemakkelijk, want iets wat je niet 
kent is moeilijker te begrijpen. Soms ervaren mensen met een migra-
tieachtergrond moeilijkheden op school, op het werk, bij het zoeken 
van een huis of in contact met andere mensen.

Om te weten wat er niet goed loopt, moeten mensen het zelf vertellen. 
Daarna gaan we samen zoeken wat de beste oplossing is voor ons 
allen. We doen dat in een groep samen. Dat is participatie. 

Natuurlijk vertellen we ook over wat er wel goed loopt, want daar 
leren we allemaal van! We zoeken samen naar hoe het nog beter kan 
worden in Geel voor mensen met een migratiegeschiedenis. "Dit zijn 
mensen die uit een ander land komen of van wie de ouders uit een 
ander land naar België zijn gekomen.” Dit doen we samen met andere 
organisaties en diensten.

Maar we komen niet alleen samen om over problemen te praten. We 
praten ook om van elkaar te leren.
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Hoe doen we dat?  

1. Werkgroep 

Diversiteit in Geel is een onderwerp dat vraagt om goed over na te 
denken; hoe ziet onze bevolking in Geel eruit en hoe groeit het? Hoe 
divers is Geel?

Over diversiteit wordt veel gesproken. Aan keukentafels bij mensen 
thuis, aan vergadertafels van verenigingen of welzijnsdiensten, aan 
bureautafels op het stadhuis of op een school…

Met de dienst Gelijke Kansen, willen we ook spreken over diversiteit. 
Om te kiezen waar we over moeten spreken hebben we de werk-
groep. Dit is een groep mensen, experten, over het thema diversiteit. 

In deze werkgroep vragen we mensen die mee willen denken, dis-
cussiëren, thema’s uitpluizen, plannen, organiseren. Die mee onze 
drie tafels willen vorm geven
 

Wat doen we in deze werkgroep: 

•	 Uitwerken	van	een	debat	of	dialoogavond:	onderwerp
  vastleggen, doelstellingen bepalen, doelgroep bepalen en
 sprekers uitkiezen 

•	 Uitwerken	diversiteitsforum:	onderwerpen	zoals	onderwijs		 	
  bespreken, sprekers bepalen en stellingen uitzoeken om aan    
  de verschillende dialoogtafels te leggen
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2. Forum 

We	doen	aan	participatie	op	een	FORUM.	Dat	is	een	grote	vergader-
ing waar we samen praten. Vorig jaar praatten we over racisme en 
discriminatie. We praatten toen ook over onderwijs, samenleven en 
actief burgerschap.

 
3. Actie 
 
Soms organiseren we dan een ACTIE bv. tegen racisme. Of een actie 
voor vluchtelingen. De volgende actie zal een debat over samenleven 
in Geel zijn. Dit gebeurd in samenspraak met de groep mensen van 
het forum. 
 
 contactpersoon: 

 
Tinne Syen

Diversiteit - Wijkwerking 
0496 18 43 43 - tinne.syen@geel.be
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’t Origineel 

 
 
Een plaats voor iedereen!
Zo is dat, want wij zijn met veel!
Vanuit elke windstreek in de wereld,
over elk continent verspreid
ver weg van roots of juist heel dichtbij,
bij ons hoor je er altijd bij.

‘t Origineel is een huis met mensen uit verschillende culturen. We 
werken samen door culturele activiteiten te organiseren. In ‘ons huis’ 
zijn op dit moment 14 verenigingen actief. 
Een vereniging is een groep van mensen die samen dingen willen or-
ganiseren en zichzelf willen laten horen/zien binnen de stad Geel. Dit 
gebeurt niet vanzelf. Je wordt geholpen door de dienst gelijke kansen.
Je kan rustig op je eigen tempo leren van elkaar. Praten met elkaar 
over samenleven en integratie doen we op de vergadering en in ac-
tiviteiten. 
In dit huis heeft iedereen een stem en spreken we op een positieve 
manier met elkaar en over elkaar in onze samenleving. 

De drie doelstellingen van ’t origineel: 

1.  Ruimte scheppen voor de werking van verschillende multicul    
   turele organisaties;

2.  Interactie/dialoog tussen ( autochtone en allochtone) burgers    
   stimuleren;

3.  Creëren van een discussieforum/adviesorgaan.



10

Indimaj Vrouwen

Wie? 
Indimaj Vrouwen 
Diestseweg 146

2440 Geel 
Voorzitter: Elhasbia Zayou 

Secretaris: Jusra Baki

Wat?
Een positieve beeldvorming creëren
Vrouwen versterken in hun talenten & verbinding creëren en ver- 
sterken tussen verschillende religieuze en culturele gemeenschap-
pen. De Marokkaanse cultuur uitdragen. Activiteiten organiseren. 

Koken Muziek en dans Theeceremonies Workshops op maat:gezond 
eten, beweging, Islam,…Culturele uitstappen.
 

Voor mee informatie:
Facebook: Indimaj Vrouwen
Elke 3e zondag van de maand doen wij een vrouwenactiviteit in ’t 
Origineel (15u-19u)

Meer info: Elhasbia Zayou: 0494/98 07 49
Indimaj.vrouwen@gmail.com
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UAG: Unie van de Afrikaanse gemeenschap

Wie? 
Unie	van	de	Afrikaanse	gemeenschap 

Diestseweg 146 
2440 Geel 

Feitelijk vereniging 
Voorzitter: josee rusagara  

Secretaris: Marco James Debbath

 
Doelpubliek: mensen die hun weg wat moeilijker vinden in de samen-
leving. Voornamelijk mensen uit de Afrikaanse gemeenschap. 

Wat?
We willen mensen helpen en steunen om die weg gemakkelijker te 
vinden en zo een vlotte integratie te bevorderen. Via socio-culturele 
activiteiten worden spon-tane contacten gelegd en kan je je thuis 
voelen samen met andere mensen. Het is voor ons immers belangrijk 
mensen uit hun isolement te halen en deel uit te laten maken van de 
samen-leving.

Voor meer informatie:
joseerusagara@gmail.com  0486/91.29.23
of Marco James: marcodebbath@yahoo.com  0488/80.19.98

http://uag4you.weebly.com/
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Gezinsclub Volga

Wie? 
Gezinsclub Volga  
Diestseweg 146E 

2440 Geel 
Feitelijke vereniging 

Voorzitter: Olga Panteleymonova 
Secretaris: Nina Ouglova

 
Doelpubliek: Gelenaren die de Russische taal spreken en ook kin-
deren hebben.

Wat?
Activiteiten om de Russische cultuur met elkaar en met anderen te 
delen. Op die manier kunnen we bijleren van elkaar. We doen dit vaak 
door spelactiviteiten met kinderen.

Wanneer en waar?
Iedere tweede zondag van de maand is hetledenvergadering van 
15uur tot 17uur. Om de 3 maanden iedere vierde zondag van de maand 
is het activiteit.

Voor meer informatie:
Olga 0478/ 97 32 34
Nina 0489/ 57 18 47
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Oemma

Wie? 
Oemma 

Buitenblokken 26 
2440 Geel 

Feitelijk vereniging 
Voorzitter: Zineb El Makhloufie

Secretaris: Hanane

Doelpubliek: Kinderen tussen 6 en 16 jaar en vrouwen

Wat?
Oemma is een cultureel centrum, een plek voor ontmoeting.

Op zondag geven we lessen en zorgen we voor opvang. Ons doel 
is om kinderen  te helpen bij de ontwikkeling van de Islamitische 
Identiteit. We organiseren ook kampen en hebben een jaarlijkse hap-
pening.

Website:  https://www.facebook.com/SoennahKamp

Wanneer en waar?
Best op een zondag.
 
Voor meer informatie:
www.oemma.be en bij Zineb op nummer: 0486/41 06 01
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GEMAA-Volken in geel

Wie? 
Gemaa – Volken in Geel  

Velleke 128 
2440 Geel 

VZW 
Voorzitter: Adam Lougue 

Secretaris: Mamadou Thiam

Doelpubliek: Iedereen

Wat?
De vereniging heeft 4 hoofddoelen: 
Bruggen bouwen tussen burgers. Bv: iedereen laten kennismaken met 
het offerfeest.
Mensen sensibiliseren om te kunnen opkomen voor hun rechten  
Bv: door te debatteren en tafelgesprekken 
Mensen helpen/ondersteunen, waaronder ook bepaalde bevolkings-
groepen in Afrika.Bv door Noord-zuidprojecten 
Ontspanning en nuttige vrijetijdsbesteding Bv: sportactiviteiten

De focus van de vereniging ligt op focussen op gelijkenissen bij verschillen-
de culturen en gemeenschappen en van daaruit mensen samenbrengen. 
 
Voor meer informatie:
 louguesita@gmail.com0476/ 53 46 11 (voorzitter)
Iedere laatste zondag van de maand samenkomst in ’t Origineel. 
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Afrazeuri

Wie? 
Afrazeuri 

De Billemontstraat 62 
2440 Geel 

VZW 
Voorzitter: Patrick Pattiselano 

Secretaris: Joël Wonu  

Doelpubliek: iedereen

Wat?
Socio-culturele activiteiten organiseren en aanbieden:
 van dans, live muziek tot DJ muziek… deze vereniging kan je een stukje In-
donesië, Togo, Spanje, België, kortom alles laten beleven. Al vanaf 2003 
is Afrazeuri actief en we zijn er trots op van al serieus bekend te zijn in Geel! 

Voor meer informatie:
Contacteer Patrick pattiselano: 0485/27.96.57
patrickpattiselano@gmail.com
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Watandaar

Wie?
Watandaar

Eikenstraat 18 bus 11
2440 Geel

Feitelijk vereniging
Voorzitter: Shah Khial

Secretaris: Ghafaar

Doelpubliek: Jongeren en gezinnen uit Afghanistan en van buurland-
en die in en om Geel wonen

Wat?
Sport: voetbal en cricket Afghaanse feesten samen vieren en zo de 
Afghaanse cultuur blijven beleven 
Vormingen organiseren

Wanneer en waar?
Elke donderdag is het voetbal in de sportzaal van de vakschool:  
19 uur tot 21 uur
Elke zaterdag is het cricket: 19 uur tot 21 uur 
Winter: zaal van de vakschool
Zomer: sportterrein van de Leunen

Voor algemene vragen Sha: 0494/ 19 83 48 
Contactpersoon cricket: Ismaël 0467/64.64.21
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Blote voeten vzw

Wie?  
Blote Voeten vzw
Zwanenstraat 19

2440 Geel
VZW

Voorzitter: Adam Kana
Secretaris: Espérance Mizero

Doelpubliek: Vluchtelingen, meer bepaald alleenstaande vrou-
wen met kinderen in het vluchtelingenkamp Nakivale in Oeganda 
 
Wat?
De vzw Blote Voeten steunt alleenstaande vrouwen met kinderen in 
het vluchtelingenkamp Nakivale in het Oost-Afrikaanse Oeganda.
Op een eigen, door de regering geschonken stuk grond bouwen we 
een kippenboerderij, een voetbalacademie en een naaiatelier uit.
De vzw Blote Voeten zorgt voor de financiering en geeft logistieke 
ondersteuning en opvolging bij het implementeren van de de projecten.  

Je kan ons steeds bereiken per
email: annemienijs@skynet.be of
telefonisch 0473 / 67 91 90

Annemie Nijs
email: annemienijs@skynet.be of telefonisch 0473 / 67 91 90 
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Refuchances

Wie?
Refuchances
Heistraat, Geel
feitelijke vereniging
Voorzitter:	Umar	Badawi

Doelpubliek:vluchtelingen
 
 
Wat? 
Refuchances startte in 2017: 
Hun activiteiten zijn een variatie van feest, theater, film, koken, 
handwerk, uitstap,…. enz
 
Refuchances heeft tot doel om vluchtelingen te helpen integreren. 
Dat doen ze dmv begeleiding van vluchtelingen. Samen zoeken we 
naar hoe vluchtelingen hun kennis en talenten kunnen inzetten. Om 
zo terug actief burger te kunnen zijn, van betekenis te kunnen zijn voor 
anderen of de maatschappij.

Refuchances wil tegelijk actief inzetten op positievere beeldvorming 
over vluchtelingen. We willen laten zien dat vluchtelingen engage-
ment hebben in hun nieuw thuisland en loyaal zijn aan het land dat 
hun een nieuwe toekomst geeft.
 
De activiteiten van Refuchances worden aangekondigd via facebook: 
refuchances en ’t Origineel. Elke vluchteling die ondersteuning wil krij-
gen	in	zijn	talenten,	kan	zich	laten	registreren	bij	Umar	Badawi.
 
Umar	Badawi
0466/066844
Fb refuchances
Mail: umarbadawibe@gmail.com
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Yellow image

Wie?
Yellow Image 

Dienst Gelijke kansen 146
2440 Geel

Feitelijke vereniging
Voorzitter: Ehsan Rahimi Tembi 

Secretaris: ‘t Origineel Geel 

 
Doelpubliek: Alle mensen die graag willen werken rond beeld: theat-
er, foto’s, film, tekenen,…  
 
Wat?
Wij zijn een groep mensen die werken rond beeld. Alles wat met 
beeld te maken heeft kunnen wij! Filmen, theater, beweging en ritme, 
tekenen en foto’s,… 

Wij werken op vraag en komen dan eerst kennis maken met de mensen 
die interesse hebben om met ons samen te werken. 

We vertrekken vanuit wat er leeft bij de mensen. Vorige projecten gin-
gen over: vluchtelingen, identiteit, liefde, moeilijke periodes en andere 
thema’s waar we als mensen met te maken hebben.  

Je kan altijd contact opnemen met ‘t origineel Geel voor meer informa-
tie. Elke werkdag kan je hierbij terecht met vragen. 

Meer info:
’t Origineel Geel via: 
Adres: diestseweg 146, 2440 Geel 
Email: gelijke.kansen@geel.be 
Telefoon: 014/56 73 25 
GSM: 0492 90 10 10
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contactpersoon: 
Tessa Vermeesen

Noordzuid - 't Orgineel - Wijkwerking
0492 90 10 10 - tessa.vermeesen@geel.be


