Infobrief Maak van de Zomerpatio een groene oase

van 29 juni t.e.m. 27 september 2020
Help je mee om van de Zomerpatio 2020 een groene oase te maken?
Voor het vierde jaar op rij wordt in Antwerpen-Noord de “Zomerpatio” georganiseerd, een pop-up zomeraanbod voor dak- en thuislozen (met
inachtneming van de Covid-19 maatregelen). Dit is een gemeenschappelijk initiatief van de Stad Antwerpen, CAW Antwerpen, Bond Zonder Naam vzw
en Free Clinic vzw.

Waar is de Zomerpatio gevestigd?
De ingang van de zomerpatio is via de ingang van Site Oost, tussen beide tankstations, naast de Nomaad. Het adres is
Schijnpoortweg 14, 2060 Antwerpen. De zomerpatio is een afgebakend terrein (met hoge herras-hekken) maar mist
momenteel nog wat inkleuring en zomerse gezelligheid.

Daarom zijn we op zoek naar sponsors die (buiten)planten gratis ter beschikking willen stellen om de locatie wat op te fleuren.

Wat is de Zomerpatio?
De Zomerpatio is een tijdelijk zomeraanbod voor dak- en thuislozen. Dit biedt een alternatief voor rondhangen op straat. Ook mensen, die leven in
eenzaamheid zijn van harte welkom, evenals buurtbewoners. Jaarlijks bezochten een 100-tal mensen dagelijks dit initiatief doorheen de dag.
Er wordt een aanbod voorzien van tijdschriften, gezelschapsspelen, kaarten en diverse andere activiteiten (in overeenstemming met de
Coronarichtlijnen). Bezoekers kunnen water, koffie en thee gratis krijgen en frisdrank en croque monsieurs kopen aan 0,70 Euro. Tijdens de
openingsmomenten proberen we ook te voorzien in gratis brood, warme maaltijden of soep, e nz. De zomerpatio verkoopt geen alcohol en tolereert
geen druggebruik. Het nuttigen van alcohol wordt wel getolereerd. Medewerkers zijn altijd aanwezig om de dak- en thuislozen te begeleiden. Er wordt
ook gezorgd voor een rustige in- en uitloop voor en na de opvang. Maaltijden enz. worden meestal samen klaargemaakt met behulp van een
enthousiaste groep van vrijwilligers.

Wanneer is de Zomerpatio open?
De zomerpatio opent op maandag 29 juni en sluit op zondag 27 september en is 6 dagen per week open (behalve op zaterdag).
Openingsuren:
 van maandag tot en met vrijdag van 14u tot 19u (ook op feestdagen)
 zondag van 14u – 19u

Wil je bijdragen aan “Maak van de Zomerpatio een groene oase”?
We zijn op zoek naar mensen, handelszaken, tuincentra, enz. die hun steentje willen bijdragen om de
Zomerpatio te vergroenen. Onze concrete vraag betreft donaties van planten die we op het terrein en tegen
de hekken kunnen plaatsen zodat we bezoekers het gevoel kunnen geven dat ze zich in een groene
rustgevende oase bevinden of in een gezellige grote openlucht huiskamer met veel planten. Samen met een
medewerker kunnen bezoekers vervolgens zorg dragen voor deze groene plek en hun groene vingers leren
ontdekken.
Praktisch: we zouden het ten zeerste op prijs stellen mocht u onze zomerpatio een groen hart willen toedragen
door overtollige planten ons gratis ter beschikking te stellen. Indien ze ter plaatse geleverd kunnen worden,
bespaart ons dat veel logistiek gedoe, maar als het om grote hoeveelheden gaat (bvb qua grootte en aantallen)
kunnen er praktische afspraken gemaakt worden om deze af te halen (contactgegevens: zie hieronder).

Meer info
Kom gerust eens langs in de zomerpatio of bel naar 0498 16 81 49 en/of naar Pascal Tuteleers: 0468 26 66 20.

