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Nieuwe locatie kantoor 

Vanaf 1 mei 2015 heeft OVAA een nieuw kantooradres: 
Deken van Somerenstraat 4, 5611 KX  Eindhoven. 
Het telefoonnummer en de e-mailadressen blijven 
ongewijzigd.  
 
Bereikbaarheid 
Ons kantoor is beperkt bemand; krijgt u geen gehoor stuur 
dan een mailtje naar: secretariaat@ovaa-eindhoven.nl  
  

 
 
        ingang Deken van Somerenstraat 4 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            parkeerplaats achter kantoor; ingang links van gebouw 

 
Uitnodiging netwerkbijeenkomst 27 mei 
 
OVAA nodigt al haar relaties uit voor een interactieve 
netwerkbijeenkomst in haar nieuwe onderkomen. 
Samen met onze partners gaan we in gesprek over  
 

Hoe zien we Diversiteit in de toekomst? 

 
Graag zien wij u woensdag rond 19.30 uur op ons nieuwe 
adres aan de Deken van Somerenstraat 4, 5611 KX  
Eindhoven.  
Natuurlijk staan er een hapje en drankje voor u klaar. 
 
Laat u wel even weten of u komt via  
secretariaat@ovaa-eindhoven.nl  

 

 

  

Nieuw interim bestuur 

Tijdens haar bestuursvergadering van 23 maart is een 
nieuw bestuur gekozen.  
Tot eind 2015 bestaat het interim bestuur uit:  
Voorzitter                       Lokman Angishan 
Secretaris                       Dolf Kuipers  
Penningmeester           Gerard Huijbers 
Bestuurslid/manager   Mohamed el Haddad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tijdens haar studiedag eind juni gaat het bestuur bepalen 
waar OVAA de komende vier jaar voor staat. In een visie- 
document wordt uitgewerkt hoe zij denken dit te 
realiseren.  
 

Nationale herdenking 4 mei 
Om onze vrijheid te vieren legt OVAA ook dit jaar tijdens 
de Nationale herdenking op maandag 4 mei een krans op 
de begraafplaats Woensel.  
Elk jaar vragen wij een van onze partners om dit samen 
met ons te doen. Dit jaar is het Stichting Nese Divers.  
 

Verrassende resultaten onderzoek Bennekel 
Studenten van de opleiding Social Studies hebben een 
onderzoek gedaan naar de Integratie en harmonisatie in 
de Eindhovense wijk De Bennekel. 
De onderzoekers hebben getracht met dit onderzoek te 
achterhalen hoe de inwoners van de Bennekel kijken naar 
het begrip integratie. Zij onderzochten waar de behoeften 
van de bewoners liggen met betrekking tot dit begrip.  
 
Hoe ervaren de wijkbewoners de integratie? Welke 
punten noemen zij op waar het goed gaat en waar het  
fout loopt? Met welke activiteiten in de buurt zijn zij 
bekend? En hoe merken zij de invloed op de integratie 
door deze activiteiten? Hoe ervaren zij de veiligheid in 
hun wijk? En wat voor suggesties hebben zij om de 
integratie in de wijk te verbeteren? 
Op onze website kunt u het onderzoeksrapport inzien. 

 

       Gerard - Mohamed - Dolf - Lokman 
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Samen op weg, tweede groep start in Gestel 
Je komt uit een ander land, spreekt geen of nauwelijks 
Nederlands en je moet je weg maar zien te vinden in De 
Bennekel. OVAA is in november gestart met een nieuw 
project. 
OVAA heeft in samenwerking met o.a. WIJEindhoven, 
Lumens in de buurt en basisschool De Kameleon in 
november vorig jaar het project ‘Samen op weg’ gestart. Via 
waardebonnen van de gemeente Eindhoven is geld 
beschikbaar gesteld om dit project te ondersteunen. 

De werkgroep bestaat uit negen enthousiaste, allochtone 
vrouwen die willen oefenen met de Nederlandse taal en die 
het leuk vinden om dingen te leren over allerlei verschillende 
onderwerpen. Dit is zeer divers, denk maar aan bewegen, 
gezondheid en het opvoeden van kinderen. 
De vrouwen zijn afkomstig uit maar liefst zeven verschillende 
landen: Polen, Turkije, Somalië, Soedan, Kosovo, Bulgarije en 
Mozambique. Allemaal wonen zij in De Bennekel en hun 
kinderen gaan naar basisschool De Kameleon. Om met elkaar 
te kunnen praten in deze bijeenkomsten staat de 
Nederlandse taal centraal. Ook leren de vrouwen van elkaar 
over de gewoontes en gebruiken in hun eigen land en de 
verschillen tussen deze landen. Op deze manier krijgen ze 
ook meer begrip voor elkaar. Maar waar het vooral om gaat 
is natuurlijk hoe het er in Nederland aan toegaat.  
Door het bijwonen van deze bijeenkomsten leren deze 
vrouwen steeds beter hun weg vinden in de Nederlandse 
samenleving, nemen ze steeds vaker deel aan activiteiten in 
de wijk en gaan ze zich echt thuis voelen in de wijk. 

 

Groep 'Samen op weg' 

De groep wordt begeleid door een vrijwilliger van Stichting 
OVAA. 

 
 

 
Basisschool De Kameleon heeft op dinsdagmiddag een 
ruimte beschikbaar gesteld, waar de groep bij elkaar 
komt. De vrouwen praten dan met elkaar over allerlei 
zaken die hen bezighouden. Het project gaat door tot eind 
april en zal bestaan uit 20 bijeenkomsten.  
 
De tweede groep is al gestart 
Het enthousiasme van de eerste groep werkt aanstekelijk. 
In april is gestart met een tweede groep in Gestel met 
twee nieuwe vrijwilligers.Wilt u informatie over dit 
project, dan kunt u contact opnemen met onze consulent 
Janet van Eijs: janet.van.eijs@ovaa-eindhoven.nl 

Geslaagd project (on)breekbaar krijgt vervolg 
Na de goed bezochte tentoonstelling (On)breekbaar – 
kunst over kwetsbaarheid en kracht, waar deelnemers 
uit de groep ‘Samen op weg’ uit Tongelre van OVAA aan 
meededen, krijgt dit project een vervolg in de wijk 
Gestel. 
(On)breekbaar, kunst over kwetsbaarheid en kracht is een 
community art project, waarin bewoners uit de wijk 
Doornakkers en kunstenaars uit de wijk en daarbuiten 
kistjes hebben gemaakt over wat voor hen kwetsbaarheid 
is en wat kracht. Stuk voor stuk zijn het spannende en 
uitdagende kistjes geworden. 

Twee dames uit Tongelre gaven uitleg aan de groep 
‘Samen op weg’ uit Gestel over wat het maken van deze 
bijzondere kistjes voor hen heeft betekend. De dames zijn 
trots op hun ‘kistje’, dat een stukje van henzelf laat zien. 
Het doel van deze OVAA-activiteit is om de dialoog op 
gang te brengen binnen de groep waaraan dames met 
verschillende nationaliteiten meedoen. 

 

 
Project (on)breekbaar met een van de kistjes 

 

 

mailto:%20janet.van.eijs@ovaa-eindhoven.nl

