
 

 

Zin in een bruisende 
uitwisseling? 
 
Dan is samen inburgeren in 
Dilbeek iets voor jou! 
 
 

 

Wie zijn wij? 

 

Samen Inburgeren is een initiatief 
van het gemeentebestuur van 
Dilbeek 

 

We willen via dit project zorgen 
voor zinvolle ontmoetingen tussen 
Dilbekenaren zodat iedereen zich 
thuis voelt in onze gemeente. 

 
 

Samen Dilbeek 
ontdekken  

verruimt je blik 

 

Doe mee!    

Ook deze gemeenten doen 
mee! 

 
Asse: 

Katrijn Meert 

 02 454 19 96 

Linde Lengeler 

  02 454 19 97 

 integratie@asse.be 

 

Sint-Pieters-Leeuw 

Isabelle Vanderhaegen 

 02 371 63 28 

 isabelle.vanderhaegen@sint-
pieters-leeuw.be 

 

Liedekerke: 

Jan Vandenbossche 

 02 454 19 96 

 jan.vandenbossche@liedekerke.be 

 

 

Halle: 

Sanne Boelens 

 02 363 23 07 

 sanne.boelens@halle.be 

.be  

Meer info? 

www.sameninburgeren.be 

 

Deze flyer werd ontwikkeld met steun van de  
Vlaamse overheid en het Europees Integratiefonds 

  
Gemeente Dilbeek 

 

 Dilbeek 



 

 

 

 

 

Inburgeringscoach: iets voor jou? 

 Heb je interesse in andere 
culturen? 

 Ben je op zoek naar een zinvolle 
en toffe tijdsbesteding? 

 Wil je iemand die nieuw in 
Dilbeek komt wonen op weg 
helpen? 

 Kan je je ongeveer 2 keer per 
maand vrij maken?  

Inburgeraar: iets voor jou? 

 Je wil Nederlands oefenen 

 Je wil meer weten over Dilbeek 

 Je wil mensen ontmoeten 

 

 

 

 Dan zijn wij op zoek naar jou! 

 

Dilbeek organiseert 

ontmoetingen tussen 

‘nieuwe en ‘oude’ inwoners 

 

Wat is Samen Inburgeren? 
 

Ontmoetingen tussen Dilbekenaren 

Er worden duo's gevormd: 

Een Dilbekenaar die Nederlands wil 
oefenen en Dilbeek willen leren 
kennen 

+ 

Een Dilbekenaar die goed 
Nederlands spreekt en Dilbeek goed 
kent 

 

 

Wat doen de duo’s? 
 

In een periode van een half jaar 
ontmoeten jullie elkaar ongeveer 
tweewekelijks.  

Jullie kiezen zelf wanneer jullie 
afspreken en doen een activiteit naar 
keuze (vb. wandeling, 
museumbezoek...) 

Jullie praten in het Nederlands over 
wat jou interesseert en over wat er 
allemaal in Dilbeek gebeurt. 

 

Contact: 

Dienst welzijn en preventie 

Evi Wouters 

 02 568 00 45 

 integratie@dilbeek.be 

 

Ben jij kandidaat? 

Contacteer ons  

 

 Je krijgt informatie 

 We vormen duo's  

inburgeraar - inburgeringscoach 

 Als duo doe je activiteiten, leer je 

elkaar kennen en praat je 

Nederlands 

 Af en toe worden er ook 

groepsactiviteiten voor alle duo's 

georganiseerd 

 


