Wat doen we?

Voor wie?

De focus van ons project ligt op
het aanbieden van gezond, evenwichtig voedsel aan democratische
prijzen alsook
ontmoeting creëren.
Netwerkverbreding staat
hierin centraal.

Door de samenwerking met
verschillende partners,
kunnen we werken voor een breed
doelpubliek.

Ook trachten wij mensen
advies te geven in hun zoektocht
naar betaalbare basishuisvesting.
Dit gebeurt door verwijzing naar
de juiste instanties alsook door
halfjaarlijks info- en consultatiemomenten te organiseren.

We werken inclusief d.w.z. dat het
project bedoeld is voor kansarmen,
maar dat iedereen welkom is op
onze ontmoetings- en vormingsmomenten.
Ons doelpubliek zijn mensen met
een (laag) vervangingsinkomen. We
denken hierbij aan: alleenstaande
ouders, langdurig werklozen, leefloners, chronisch zieken, …

Praktisch:
-

Je neemt contact op als:
Je graag mee komt koken en daardoor kan genieten van een gratis
maaltijd.
Je behoefte hebt aan een warme
babbel en wil deelnemen aan onze
ontmoetingsmomenten.
Je wil komen eten in ons
rest-o-rant.
Je wil deelnemen aan een info-of
consultatiemoment.
Je informatie wil over één van onze
activiteiten.
...

Soep + brood € 1
Koffie + gebak € 1
Leden*: maaltijd € 2
Maaltijd € 7,5

* Lid word je door:
Contact met Ann of contact met OCMW

Doelpubliek:
Mensen met een financiële beperking.
Mensen die zich sociaal geïsoleerd voelen.
Contacteer ons!
Je kan komen helpen koken en genieten van een
gratis maaltijd.
Of je kan ons rest-o-rant bezoeken en eten aan
een zeer lage prijs.
Op woensdag zijn de kinderen welkom!
Er is een speel- en huiswerkhoekje voorzien!
In samenwerking met Leader(Europa), Vlaamse
Gemeenschap en de Provincie Antwerpen, willen
we gezonde, betaalbare maaltijden aanbieden.
Hiervoor doen we beroep op de landbouwers uit
de regio en de lokale handelaars.
Via deze weg willen we de duurzaamheid
bevorderen en voedselverlies tegengaan.
Ieder half jaar organiseren we vormings- en
consultatiemomenten rond energie, rechten van
de huurder en energiebesparende maatregelen.
Ook ontmoeting en ontspanning maken deel uit
van ons aanbod.

Openingsuren:
Maandag

17u—19u

Dinsdag

Telefonisch en per
mail bereikbaar

Woensdag

15u—19u

Donderdag

Gesloten

Vrijdag

Telefonisch en per
mail bereikbaar

Zaterdag

Gesloten

Zondag

Gesloten

014/67.04.04

Zaal Ontmoeting
Deroissart 3
2370 Arendonk

ann.teloor@deas.be (Ann Hermans)
ac@deas.be (Christiane Boeckx)

TEL-OOR
Rest-o-rant
014/67 04 04
ann.teloor@deas.be

