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-     Iedere maandagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur vindt in De Toeloop (Josef Israëlslaan 2K) de activiteit ‘Samen op weg’ plaats.  

Tijdens deze activiteit wordt spelenderwijs met de Nederlandse taal geoefend. Deze middagen worden begeleid door Fatma Korkmaz,  

vrijwilliger van OVAA en stagiaire Anouk Asveld.   

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Anne Marie Jansen: tel. 06-29008031, e-mail: annemarie.jansen@ovaa-eindhoven.nl. 
 

 -     Iedere woensdagochtend van 09.30 tot 11.30 uur organiseert OVAA in De Toeloop activiteiten met bewoners uit Doornakkers en 

Lakerlopen, zoals wandelen in de wijk, handwerken, bloemschikken, uitstapjes maken etc.etc.. Er worden ook geregeld informatie-           

bijeenkomsten georganiseerd. Vrijwilligers Fatma Korkmaz en Sahinaz Akan-Simsek begeleiden deze ochtenden. Op de website van            
Anne Marie 
OVAA kunt u elke maand zien welke activiteiten ondernomen worden.  

Deze activiteit wordt gedeeltelijk mogelijk gemaakt door het Oranjefonds, project Sociaal Makelaar.                                                                                                              

       Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Anne Marie Jansen: tel. 06-29008031, e-mail: annemarie.jansen@ovaa-eindhoven.nl.  
 

-     Iedere donderdagochtend is er van 10.00 tot 12.00 uur een inloopspreekuur in De Toeloop waar Sadiye Üstüner van OVAA aanwezig is.  

Deze activiteit wordt gedeeltelijk mogelijk gemaakt door het Oranjefonds, project Sociaal Makelaar.  

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Sadiye Üstüner, tel. 06-28462259 of mailen met secretariaat@ovaa-eindhoven.nl   
 

-     1x per 3 weken komt de klankbordgroep Turkse senioren bij elkaar in De Toeloop. Sadiye Üstüner van OVAA neemt hieraan deel.   

      Sadiye Üstüner, tel. 06-28462259 of e-mail via: secretariaat@ovaa-eindhoven.nl.                                                                                                                      Sadiye                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

- Expertise woonvormen voor diverse kwetsbare doelgroepen (Turks, Marokkaans, Surinaams en andere nationaliteiten). In 

samenwerking met Woonbedrijf is er de intentie om in de toekomst 21 seniorenwoningen te realiseren voor Turkse senioren. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Emin Üstüner, tel. 06-18638392, e-mail: emin.ustuner@ovaa-eindhoven.nl   

 
- OVAA neemt in Tongelre deel aan het project Zilveren Kracht, voor meer informatie: Emin Üstüner (gegevens zie hierboven).  

 

- Samenwerking met andere organisaties in de wijk die ook in het belang van de bewoners activiteiten ondersteunen.                                         Emin 

 

- Deelname aan de burendag en aan de seniorendagen in Lakerlopen en Doornakkers. Deelname aan de werkgroep evenementen. 

 

-      Project Meedoen in de wijk, samenwerking tussen OVAA, Humanitas en Rode Kruis om door middel van taalondersteuning mensen met beperkte  

       taalbeheersing te helpen bij het participeren in de wijken. Voor meer informatie bel 06-47297785 / 040-2443311 (ma, di en do), e-mail:  

       taalcoaches.eindhoven@humanitas.nl. 
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