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Beste vrienden van POLKA!

Welkom in oktober,  dat bij ons gevuld zal zijn met de kleuren,  geluiden,

geuren en smaken van vele culturen.  Dit alles in het kader van het Cultuur

Festival en een multicultureel etentje aan een gemeenschappelijke tafel,

georganiseerd door POLKA en de Stichting Mandelaplein. Wij nodigen je

uit om nieuwe mensen en werelden te ontmoeten en je horizon te

verbreden.

Daarnaast omvat het aanbod van POLKA zoals altijd de Boekenclub,  het

Taalcafé en informatiebijeenkomsten die deze maand over thuisadministratie

en medische hulp in de thuiszorg gaan. Er zal ook een creatieve workshop zijn

- deze keer in het teken van preventie en de strijd tegen borstkanker.

Het verheugt ons te kunnen melden dat POLKA in september heeft

deelgenomen aan het landelijke congres Congrestival Sterke Sociale Basis,

georganiseerd door Movisie - een landelijk instituut voor een

samenhangende aanpak van sociale vraagstukken.

In een speciaal voor deze gelegenheid gemaakte � lm, met als

hoofdpersoon onze vrijwilligster Anna Sobczyk-Turek,  worden de

activiteiten van onze stichting ter ondersteuning van Poolse vrouwen in

Den Haag in hun streven naar emancipatie en integratie in de lokale

samenleving gepresenteerd.

Wil je deze �lm bekijken? Klik hier!

Deelname aan dit  congres is zeker een verrijking voor ons centrum, maar

ook een geweldige kans om ons te presenteren aan een nog bredere groep

professionals die zich bezighouden met actuele en  belangrijke

vraagstukken rondom het versterken van de sociale cohesie in buurten

en wijken in Nederland.

Hier is wat we voor je hebben voorbereid in oktober:

De agenda voor oktober

Zondag 2 oktober

13.00-17.00u Cultuur Festival in Segbroek

Vrijdag 7 oktober
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E-mail FACEBOOK

19.30u Boekenclub

Vrijdag 14 oktober

Taalcafé: Nederlandse conversatielessen

18.00u Nederlands: Beginnersgroep (A1-A2)

19.00u Nederlands: Halfgevorderden (B1-B2)

18.30-19.30u Spreekuur met FNV

20.00u Thuisbegeleiding en thuiszorg in Nederland

Woensdag 19 oktober

19.00u Hoe beheer je je eigen thuisadministratie?

Vrijdag 21 oktober

18.30u Kook met je hart en ontmoet nieuwe mensen! Multiculturele keuken in

je buurt.

Vrijdag 28 oktober

Taalcafé: Nederlandse conversatielessen

18.00u Nederlands: Beginnersgroep (A1-A2)

19.00u Nederlands: Halfgevorderden (B1-B2)

20.00u Vrouwen voor vrouwen in de strijd tegen kanker - creatieve workshop

Let op:  voor sommige bijeenkomsten bij ons in het centrum is

registratie verplicht.  Dat kan door een bericht  via e-mail of 

 Facebook Messenger naar ons te sturen.

Zondag 2 oktober van 13.00 tot

17.00u

Cultuur Festival in

Segbroek

Eten uit verschillende culturen,

dansen, zingen en andere activiteiten

voor kinderen en volwassenen. Je

bent van harte uitgenodigd op het

Cultuur Festival in onze buurt! 

Samen met andere organisaties die de verschillende etnische groepen in

Segbroek vertegenwoordigen, nemen we je mee op een kleurrijke,

multiculturele reis en laten we anderen het beste van onze cultuur zien. Er

zal gelegenheid zijn elkaar te ontmoeten, elkaar beter te leren kennen en met

elkaar te praten. Kortom, de perfecte keuze voor een zondagmiddag met

familie of vrienden. We kijken uit naar je komst!

Adres:  Weigeliaplein,  Den Haag.  Gratis toegang.
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Facebook

Vrijdag 7 oktober om 19.30u

Boekenclub

Kom naar de volgende bijeenkomst

van de Boekenclub! Deze keer is het

thema koninklijke families,

beroemde heersers,  wijze heersers -

van de oudheid tot heden.  

Het blijkt dat er waarschijnlijk geen

heerser is aan wie niet minstens één boek is opgedragen: of het nu een

biogra�e, een romance of een historische roman is. We zullen praten over de

boeken die we gelezen hebben en die we willen lezen. Je bent van harte

uitgenodigd.

Gratis toegang,  met kof� e,  thee en iets lekkers erbij.

Facebook

Vrijdag 14 en 28 oktober

Taalcafé: Nederlandse

conversatielessen

Kom gezellig langs bij Taalcafé en

doe mee aan de conversatielessen

Nederlands (voor beginners of

halfgevorderden).

Onder begeleiding van onze vrijwilligster Carolien zullen we in gesprek gaan

over verschillende actuele en interessante onderwerpen.

18.00u Nederlands:  Beginnersgroep (A1-A2)

19.00u Nederlands:  Halfgevorderden (B1-B2)

Het aantal plaatsen is beperkt & inschrijven is verplicht. Gratis toegang.

Facebook

Vrijdag 14 oktober van 18.30 tot

19.30u

Spreekuur met FNV

We nodigen je uit voor een

individueel consult met een

vertegenwoordiger van de

Nederlandse vakbond FNV.  Tijdens
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Schrijf  je in! FACEBOOK

dit spreekuur kun je bijvoorbeeld je

arbeidsovereenkomst laten controleren, vragen stellen over je salarisstrook,

problemen bespreken waar je tegenaan loopt in je werk en informatie krijgen

over je rechten als werknemer.

De consulten zijn gratis.

Het aantal plaatsen is beperkt.  Geïnteresseerden kunnen zich inschrijven

door een bericht te sturen via onze Facebook pagina of door een email te

sturen naar:  inschrijven@polkacentrum.nl

Vrijdag 14 oktober om 20.00u

Thuisbegeleiding en

thuiszorg in Nederland

Heb je het gevoel dat je de controle

over je leven verliest en dat de

opstapelende problemen je ‘s nachts

wakker houden? Of misschien ben jij

in een schuldenspiraal

terechtgekomen, ben je verslaafd of chronisch ziek geworden, heb je een

ongeval gehad en heb je medische thuiszorg of aangepaste

revalidatieapparatuur nodig? Zie je dat je een con�ict hebt met een tiener en

voel je dat je er niet meer alleen uit komt? 

Misschien kom je dan in aanmerking voor de ondersteuning van de

thuisbegeleider die je helpt om problemen te de� niëren en op een

praktische manier jou helpt eruit te komen,  of jij kan,  afhankelijk van jouw

behoeften,  mogelijk medische zorg aan huis krijgen.  

Onze gasten - de thuisbegeleider Natascha Bronsgeest en de casemanager

Dieuwertje Verhage van HWW zorg (een groot zorgbedrijf in Den Haag)

zullen thuisbegeleiding en thuiszorg dichterbij brengen en vertellen waar en

hoe jij de bovenstaande ondersteuning kan aanvragen.

De bijeenkomst wordt vertaald in het Pools. De toegang is gratis.

Facebook

Woensdag 19 oktober om 19.00u

Hoe beheer je je eigen

thuisadministratie?

Kom naar de volgende training over

het omgaan met je eigen budget.

Deze keer zullen we het volgende

leren:

Wat zijn de voordelen als je weet hoe je je eigen administratie moet doen?

Welke documenten moeten worden bewaard en hoe lang?
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Reserveer je plek! FACEBOOK

Schrijf  een email! FACEBOOK

Hoe om te gaan met digitale informatie van de overheid en andere

of�ciële instanties?

Hoe lees je brieven zonder goede kennis van het Nederlands?

Hoe kies je een (verplichte) WA-verzekering voor particulieren en een

inboedelverzekering?

Deze training wordt geleid door een specialist op het gebied van het

huiselijk budget beheren en � nanciële steun van de gemeente Den Haag

en in het Pools vertaald.  

Het afronden van de training geeft recht op  vier  extra gratis individuele

consulten over het beheer van je huishoud� nanciën met maatschappelijk

werkster Anna Gołębiowska.

Het aantal plaatsen is beperkt.  Meld je aan via onze Facebook Messenger of

per e-mail:  inschrijven@polkacentrum.nl

Kosten:  €10.

Vrijdag 21 oktober van 18.30 tot

21.00u

Kook met je hart en

ontmoet nieuwe

mensen! Multiculturele

keuken in je buurt.

Polka en het project ‘J ij,  ik,  wij,

samen maken wij Transvaal’  (St.  Mandelaplein) slaan de handen ineen om

vrouwen in de buurt met elkaar te verbinden! 

Houd je van koken? Wil je nieuwe smaken en onbekende gerechten proberen?

Ben je benieuwd waar ze vandaan komen en wat het verhaal is achter al deze

verschillende gerechten? Wil je hun koks ontmoeten, uitgebreid kennismaken

en met elkaar in gesprek gaan onder het genot van al dat lekkere eten?  Schuif

dan aan bij onze multiculturele tafel met andere vrouwen uit onze stad die

nieuwsgierig zijn naar de wereld en haar mensen! 

Let op: om deel te nemen aan dit unieke evenement moet je een zelf bereid

gerecht (voor minimum vier personen) meenemen. Een gerecht dat je graag

met anderen wilt delen en dat symbool staat voor jouw cultuur. Iedere

deelnemer wacht een verassing!

Het aantal plaatsen is beperkt.  Meld je aan via onze Facebook Messenger of

per e-mail:  inschrijven@polkacentrum.nl

Let op: wees er snel bij, het aantal deelnemers is beperkt!

Adres:  Buurtkantine Transvaal - Colensostraat 2,  2572 NR Den Haag.
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Meld je aan! FACEBOOK

Vrijdag 28 oktober om 20.00u

Vrouwen voor vrouwen

in de strijd tegen kanker

- creatieve workshop

Oktober is de maand van de

preventie en bestrijding van

borstkanker.  De ziekte kan ieder van

ons treffen, dus het is belangrijk om ons regelmatig te laten screenen en elkaar

te steunen in de strijd tegen kanker. En wij willen daar een bijdrage aan leveren!

Daarom nodigen we je graag uit voor een creatieve workshop,  waarbij we

onder het toeziend oog van Agata Sobiech kankertulbanden zullen maken.

Deze zullen worden geschonken aan kankerpatiënten voor het goede doel.

Als je zin hebt om een avond creatief bezig te zijn en bovendien iets van jezelf

aan anderen te geven - doe dan mee. Het zal niet alleen naaien zijn, maar ook

een gelegenheid om solidariteit en steun te betuigen aan zieke vrouwen.

Meld je aan via onze Facebook Messenger of per e-mail:

inschrijven@polkacentrum.nl 

Gratis toegang.

Tot ziens in POLKA!

SHARE ON FACEBOOK SHARE ON TWITTER FORWARD EMAIL

Polka - Centrum voor Poolse Vrouwen

Regentesseplein 148

2562 GR Den Haag

Nederland 

info@polkacentrum.nl

Je krijgt deze e-mail omdat je je hebt ingeschreven om

onze nieuwsbrief te ontvangen. 
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Afmelden voor de newsletter? 

(klik hier) Schrijf me uit!
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