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Beste vrienden van POLKA!

Namens POLKA en onze vrijwilligers willen wij jullie hartelijk danken voor

de grote opkomst in ons centrum afgelopen maand.  Fijn dat jullie erbij

waren! 

Februari is de maand van de liefde, en liefde moet op vele manieren gevierd

worden! Eerst en vooral moet je van jezelf houden.  Daarom moedigden we je

vorige maand aan om je talenten te ontdekken met de hulp van een

persoonlijke coach in het kader van het Talentcoach project.

Bekijk de opname van de bijeenkomst. Klik hier!

Terwijl Justyna Łukaszczyk,  auteur van het boek 'The Sky Campaign',  sprak

over haar buitengewone levensreis en ons inspireerde tot verandering.

Bekijk de opname van de bijeenkomst. Klik hier!

Februari is ook de maand van de strijd tegen depressie.  Bij deze

gelegenheid hadden we het genoegen een Poolse psychiater, Rami Jerzy Abi

Akar, te ontvangen en te spreken over depressie, de symptomen en

behandeling ervan, en hoe we de mensen om ons heen kunnen steunen.
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Bekijk de opname van het webinar. Klik hier!

Een workshop over assertiviteit en het beschermen van je grenzen

afgelopen vrijdag hielp ook bij het zorgen voor ons eigen welzijn.

Bekijk meer foto's. Klik hier!

En wat staat ons in maart te wachten? Regelmatige bijeenkomsten en

spreekuren,  danslessen en Nederlandse taal conversatielessen,  plus veel

verrassingen voor de Vrouwendag,  geweldige workshops en,  zoals altijd,

onvergetelijke ervaringen!

We nodigen je onder andere uit in VrouwenBuurtLab in de wijk Laak voor de

volgende editie van het Haags Verhaal dat deze keer door Prinses

Laurentien geopend wordt, een uitstapje naar het Kunstmuseum in het

gezelschap van andere vrouwen van Den Haag, en een workshop over digitale

administratie voor mensen van alle leeftijden. Op de laatste bijeenkomst in

maart gaan we zelf versieringen maken voor de komende Pasen.

Klinkt het interessant? Alle details vind je hieronder!

Veel leesplezier en tot ziens in Polka!

De agenda voor maart

Vrijdag 3 maart

18.00 Taalcafé

18.30 Dansles met Alisiya

20.00 Boekenclub
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E-mail FACEBOOK

Maandag 6 maart

10.00 Gezamenlijk uitje naar Haags Verhaal bij VrouwenBuurtLab in Laak

Woensdag 8 maart

17. 15 Gezamenlijk uitje naar Kunstmuseum Den Haag

Vrijdag 17 maart

18.00 Taalcafé

18.30 Dansles met Alisiya

18.30 Info Plaza: individuele spreekuren over �nanciën en privaat- en

familierecht in Polen

20.00 Steungroep voor vrouwen

Zaterdag 18 maart

12.00 Elektronische administratie voor beginners

Vrijdag 24 maart

18.30 Dansles met Alisiya

18.30 Info Plaza - individuele spreekuren over arbeidsrecht in NL en Leergeld

(�nanciële ondersteuning voor gezinnen met kinderen)

20.00 Hoe om te gaan met stress (webinar)

Vrijdag 31 maart

18.30 Dansles met Alisiya

20.00 Creatieve workshop: Pasen

Let op:  Kijk ook bij ongewenste e-mail / spam als je de nieuwsbrief

niet aantreft. Klik dan op: "Het bericht is geen ongewenste spam",

anders wordt het bericht na enige tijd door uw provider verwijderd.

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.

Vrijdag 3 en 17 maart om 18.00 uur

Taalcafé: Nederlandse

conversatielessen

Kom gezellig langs bij het Taalcafé

en doe mee aan de
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Schrijf  je in! FACEBOOK

conversatielessen Nederlands (voor

beginners of halfgevorderden).

Onder begeleiding van onze

vrijwilligster Carolien zullen we in

gesprek gaan over verschillende

actuele en interessante onderwerpen,

deze keer over school en onderwijs

(3 maart) en discriminatie (17

maart).

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

aan via onze Messenger of per e-mail: inschrijven@polkacentrum.nl

Vrijdag 3,  17,  24 en 31 maart om

18.30 uur

Dansles met Alisiya

Kom bij ons danslessen volgen,  die

al vanaf de eerste dag erg populair

zijn! Wie wil er nu niet bewegen op

het ritme van energieke muziek en

onder leiding van een geweldige

instructrice? 

Deze lessen worden elke vrijdag gehouden (in maart,  bij wijze van

uitzondering,  alleen op 10 maart dan niet) van 18.30 tot 19.30 uur in ons

centrum.

Kosten:  €3 per les,  vooraf te betalen voor de hele maand (in maart zijn het

vier lessen,  dus de kosten zijn €12).

Om je plaats te bevestigen is volledige betaling op onze rekening vereist.

Stichting POLKA NL79 TRIO 0320 1492 50

Het aantal plaatsen is beperkt vanwege de grootte van de zaal.

Wie het eerst komt,  het eerst maalt!

Facebook

Vrijdag 3 maart om 20.00 uur

Boekenclub

Het thema van de Boekenclub van

maart is vrouwen:  - sterk,  wijs en

onafhankelijk.  We zullen het

hebben over vrouwen die ons

inspireren - zowel degenen die we

kennen uit de geschiedenis en van de

voorpagina's van de kranten als degenen die hier en nu onze rolmodellen zijn en
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Reserveer je plek! FACEBOOK

tot wie we ons wenden voor steun, troost, aanmoediging of gewoon om naar

ons te laten luisteren.

We hebben Kamila,  auteur van het boek "Who I Am" (gepubliceerd onder

het pseudoniem Paulina Mauer),  uitgenodigd voor deze bijeenkomst.  Haar

boek is een persoonlijk en ontroerend verhaal over de zoektocht naar de eigen

identiteit; een verhaal over vergeving, vertrouwen en hoe moeilijk het soms is

om de eigen fouten toe te geven.

Onze vrijwilligers, Wioletta Krzan, hoofd van de boekenclub van POLKA, en

Anna Koziarska-Bergink , welzijnscoach en specialist in onderwerpen met

betrekking tot geluk en welzijn, zullen het gesprek met onze gast begeleiden. 

Noteer alvast in je agenda, dit mag je niet missen! Gratis toegang.

Facebook

Maandag 6 maart om 10.00 uur

Gezamenlijk uitje naar

Haags Verhaal bij

VrouwenBuurtLab in

Laak

Ter gelegenheid van Vrouwendag

ontvingen wij een uitnodiging om

deel te nemen aan een nieuwe editie van Het Haags Verhaal! Het Haags

Verhaal organiseert bijeenkomsten waar mensen met verschillende

achtergronden en culturen over zichzelf en hun ervaringen praten,  zodat

ze elkaar beter leren kennen en ontdekken dat ze,  ondanks hun vele

verschillen,  eigenlijk ook veel gemeen hebben.

Deze keer zijn de gasten twee sterke vrouwen:  Sowyen, een vrijwilligster uit

Curaçao die zeer actief is in de wijk Laak, en Andrea , rechter in de

jeugdrechtbank en lid van de Soroptimistclub, die zich inzet voor de

verbetering van de rechten, positie en levens van meisjes en vrouwen over de

hele wereld. Inspirerende verhalen gegarandeerd! De bijeenkomst wordt

geopend door prinses Laurentien,  schoonzus van koning Willem-

Alexander!

Adres:  VrouwenBuurtLab aan de van Meursstraat 1 in Den Haag (Laak). 

We verzamelen om 09.45 uur voor de ingang van het gebouw. Laat ons

weten of je aanwezig zult zijn!

Wij nodigen jullie, lieve dames, van harte uit om mee te doen!  De toegang is

gratis en voor kleine versnaperingen wordt gezorgd. Tot ziens op de locatie!

Inschrijven via e-mail is verplicht:  vrouwenbuurtlab@wijkz.nl

Woensdag 8 maart om 17. 15 uur
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Meld je aan! FACEBOOK

Gezamenlijk uitje naar

Kunstmuseum Den Haag

Heb je geen idee hoe je

Vrouwendag op een interessante

en andere manier dan elk jaar kunt

vieren? We hebben een suggestie

voor je - breng de avond met ons

door in het Kunstmuseum!

Elk jaar organiseert het Kunstmuseum een open avond voor iedereen, en elk

jaar gaan wij graag op deze uitnodiging in. Kom erbij! Het wordt een avond vol

kunst en cultuur, doorspekt met kof�e, taart, drankjes en mooie verhalen van

een gids! Je bezoek zal je veel inspiratie en goede energie geven.

Gratis toegang.   Meld je aan via Messenger van POLKA of per e-mail:

inschrijven@polkacentrum.nl

Vrijdag 17 maart om 18.30 uur

Info Plaza: individuele

spreekuren over

� nanciën en privaat- en

familierecht in Polen

We nodigen je uit voor individuele

consulten met:

1.  maatschappelijk werkster Anna Gołębiowska,  waar je:

informatie kunt inwinnen over sociale kwesties;

advies kunt vragen over �nanciële zaken;

hulp kunt krijgen bij het vertalen van of�ciële brieven;

haar kunt raadplegen over andere problemen van administratieve en

�nanciële aard;

2.  Poolse jurist Marta Irla-Sowińska waarbij je haar kunt raadplegen over

kwesties in verband met de noodzaak van het nemen van maatregelen in

Polen, in het bijzonder over:

erfeniszaken;

regularisatie van de juridische status van in Polen gelegen onroerend

goed-verdeling van eigendom na echtscheiding;

familiezaken (verhoging van de alimentatie, omgang met het kind,

ouderlijk gezag, echtscheiding, enz);

geschillen met een aannemer;

civiele en commerciële geschillen.

Advies geldt niet voor strafzaken.
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Schrijf  een email! FACEBOOK

Meld je aan! FACEBOOK

Consulten zijn gratis.  Aanmelden via Messenger of e-mail:

inschrijven@polkacentrum.nl

Vrijdag 17 maart om 20.00 uur

Steungroep voor

vrouwen

Wij nodigen je uit voor onze

regelmatige bijeenkomsten van

steungroepen,  waar je onder

leiding van onze vrijwilligers

Monika,  een gediplomeerde

gezinstherapeute en levenscoach,  en Dorota,  gediplomeerd

psychotherapeute , je moeilijkheden kunt delen, met andere vrouwen kunt

praten of kunt luisteren naar verhalen over hun ervaringen met wonen en leven

in het buitenland. Want het is de moeite waard om erover te praten, al was het

maar om te weten dat we er niet alleen voor staan.

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

inschrijven@polkacentrum.nl.

Zaterdag 18 maart om 12.00 uur

Elektronische

administratie voor

beginners

De DigiD digitale pas is een

onmisbaar hulpmiddel om allerlei

administratieve zaken af te handelen

zonder dat je je huis hoeft te verlaten. Wil je er meer over weten en eventuele

administratieve en � nanciële zaken regelen? Kom dan mee naar onze

workshop!

Tijdens onze workshop leer je onder andere:

waar je kunt inloggen met je DigiD ID en welke zaken je online kunt doen;

hoe je informatie over je jaarinkomen kunt vinden en hoe je zelf toeslag

(huurtoeslag, verzekeringen en overig) kunt aanvragen;

hoe je je verzekeringen opgeeft;

hoe je jouw opgegeven inkomen bij de Belastingdienst kunt wijzigen;

hoe je solliciteert via het UWV.

De workshop is ook voor iedereen die graag hulp en ondersteuning wil bij het

online regelen van zaken, maar worstelt met de beperkingen van

gebrekkige Nederlandse taal- en/of computervaardigheden.
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Reserveer je plek! FACEBOOK

Meld je aan! FACEBOOK

Heb je interesse,  meld je dan aan via POLKA's Messenger of per e-mail:

inschrijven@polkacentrum.nl.  We laten je dan ook weten welke gegevens

je mee moet nemen.  Gratis toegang.

Vrijdag 24 maart om 18.30 uur

Info Plaza - indiv iduele

spreekuren over arbeidsrecht

in NL en Leergeld (� nanciële

ondersteuning voor gezinnen

met k inderen)

Je wordt uitgenodigd voor

individueel overleg met:

1. een vakbondsvertegenwoordiger van de FNV,  Anna Laczewska,  over

vraagstukken op het gebied van arbeidsrecht en

werknemersbescherming in Nederland.

2. een vertegenwoordiger van Stichting Leergeld, die als doel heeft

gezinnen �nancieel en in natura te ondersteunen, zodat kinderen hun

interesses kunnen ontwikkelen en hun tijd actief kunnen besteden.

Het consult is gratis,  aanmelden is vereist via onze Facebook Messenger of

per e-mail:  inschrijven@polkacentrum.nl.

Vrijdag 24 maart om 20.00 uur

Hoe om te gaan met

stress (webinar)

Veel mensen die geëmigreerd zijn

ervaren extra stress door

eenzaamheid, onzekerheid over de

toekomst, moeite om in hun

levensonderhoud te voorzien,

culturele barrières of discriminatie. Langdurige stress leidt tot symptomen als

slaapproblemen, prikkelbaarheid en explosiviteit, maar ook apathie, depressie

en een gevoel van hopeloosheid. 

Als je dergelijke problemen ervaart of wilt voorkomen,  sluit dan aan bij ons

webinar 'Hoe om te gaan met stress' geleid door een Poolse psycholoog in

samenwerking met de afdeling klinische neuropsychologie van de Vrije

Universiteit in Amsterdam. 

Wij zullen deskundige kennis met je delen over hoe je je niet door stress laat

neerhalen!

Het webinar vindt plaats op onze Facebook-pagina en is voor iedereen

toegankelijk.  
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Meld je aan! FACEBOOK

Facebook

Vrijdag 31 maart om 20.00 uur

Creatieve workshop:

Pasen

Wil je niet de zoveelste paashaas of

paasei zoals iedereen? Wil je op een

creatieve manier tijd doorbrengen

met je kind? Of mis je de sfeer van de

paasvoorbereidingen uit je kindertijd

en wil je zelf iets bijzonders doen?

Doe dan mee aan onze creatieve paasworkshop! Dit jaar krijg je de kans om

je eigen paasei-,  haas of kuiken te maken van stof,  linten of garen. 

Onze vrijwilligers laten zien hoe je ze maakt, helpen je bij het kiezen van de

patronen en beantwoorden al je vragen.

De plaatsen zijn beperkt,  meld je dus snel aan via onze e-mail

info@polkacentrum.nl of de Facebook account van POLKA.  Kosten:  €3

Tot ziens in POLKA!

Zij steunen ons

SHARE ON FACEBOOK SHARE ON TWITTER FORWARD EMAIL

Polka - Centrum voor Poolse Vrouwen
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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. 

Afmelden voor de newsletter? 

(klik hier) Schrijf me uit!
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