CAFÉ COMBINNE

?

WAT IS CAFÉ COMBINNE?
Café Combinne is een praatcafé waar iedereen Nederlands spreekt. Het vindt wekelijks plaats, op dezelfde locatie,
dezelfde dag van de week en hetzelfde tijdstip. Het is een caféformule: iedereen is welkom vanaf het openingsuur
en gaat weg wanneer hij wil. De bezoekers zitten samen aan een tafel en praten over uiteenlopende onderwerpen.
Er is een vaste Nederlandstalige begeleider. Die leidt de gesprekken in goede banen, moedigt de bezoekers aan
om iets te vertellen. Nieuwe mensen leren kennen en toffe contacten tussen Nederlands- en anderstaligen zijn
een belangrijke troef voor Café Combinne.
Café Combinne is een concept van Archeduc (Vormingplus Halle-Vilvoorde) en wordt op verschillende locaties
georganiseerd. Vzw ‘de Rand’ werkt mee aan de organisatie in Drogenbos, Jezus-Eik (Overijse), Kraainem,
Linkebeek en Sint-Genesius-Rode.
Archeduc en vzw ‘de Rand’ willen bij de organisatie van Café Combinne laagdrempelig werken. Deelnemen is
gratis, vooraf inschrijven hoeft niet. Voor de deelnemers is er gratis koffie, thee en water. Het karakter van de
activiteit is vrijblijvend. Regelmatige promotie via verschillende kanalen is belangrijk voor het bereik van een
divers publiek. Na een tijdje bestaat Café Combinne anders enkel nog uit een ‘vaste kern’.

DE DOELGROEP
Anderstaligen (met een basiskennis Nederlands) die hun Nederlands verder willen oefenen in gesprek met
moedertaalsprekers. Nederlandstaligen die geïnteresseerd zijn in ontmoeting met anderen en die anderstaligen
graag een oefenkans Nederlands bieden.

DE DOELSTELLING(EN)
Wie Nederlands leert, is vaak op zoek naar oefenkansen buiten de klas. Voor nieuwkomers in een gemeente –
zowel Nederlands- als anderstaligen – is het uitbouwen van een sociaal netwerk belangrijk. Café Combinne komt
aan beide vragen tegemoet. Het is een laagdrempelig, sociaal concept dat je overal kan organiseren. Via Café
Combinne leren anderstaligen/nieuwkomers ook het lokale gemeenschapsleven (verenigingen, sportclubs,
cultuuraanbod …) kennen.

WELK ANDER MATERIAAL IS ER BIJ CAFÉ COMBINNE BESCHIKBAAR?
Conceptontwikkeling, promotie etc. door Archeduc:
• algemene informatie en promotie: www.cafecombinne.be
• duidelijk uitgewerkt concept en huisstijl
• draaiboek voor de organisatie van Café Combinne
• algemene folder
• Facebookpagina
• sjablonen voor de administratieve opvolging
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PRAKTISCH
Iedereen kan een Café Combinne opstarten. Wat heb je nodig?
• enige inspanning en investering om Café Combinne op te zetten en te laten draaien;
• een laagdrempelige, gezellige locatie, die liefst ook refereert aan het sociaal-culturele leven in de
gemeente;
• een vaste begeleider met groepsdynamische competenties;
• een vergoeding voor de begeleider;
• een budget voor koffie, thee en water;
• een budget voor lokale promotie.
Wil je een Café Combinne opstarten? Neem contact op met Archeduc (02 451 61 80).
Heb je vragen of suggesties voor Café Combinne in Drogenbos, Jezus-Eik, Kraainem, Linkebeek of Sint-GenesiusRode? Neem contact op met vzw ‘de Rand’.
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