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Nieuwe Tilburgers stellen zich voor

Ons vertrekpunt
Beleidsplan 2016-2019: Aangenaam Kennis Maken

Wij maken de wereld van mensen groter
Voor een sterk Midden-Brabant.
Maak kennis met Bibliotheek Nieuwe Stijl

1

31-5-2016

Zo maken we deze ambitie waar

Dit zijn onze vier maatschappelijke (meer)waarden
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Nieuwe Tilburgers

De feiten
900 nieuwe Tilburgers in 2015/2016
2 tijdelijke opvanglocaties
• voormalig woonzorgcentrum Jozefzorg
• voormalig Belastingkantoor

Op de tijdelijke locatie in het voormalig Belastingkantoor Tilburg
104 kinderen tussen 0 en 4 jaar
71 kinderen tussen 4 en 12 jaar
56 jongeren tussen 12 en 18 jaar
269 volwassenen

Waarom doen wij dit?
Het is onze missie.
Wij willen Nieuwe Tilburgers zelfredzaam maken,
hen ondersteunen bij het ontwikkelen van hun talenten
en hen in verbinding brengen met de stad en geboren
Tilburgers.
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Hoe doen wij dit?

Samenwerken met SNV en COA.
Andere organisaties* erbij betrekken.
Inleven in de mogelijke behoeften van Nieuwe Tilburgers.

* Tilburg

University, Theresia Lyceum, Textiel Museum, KANT social design, ContourdeTwern, KBO

Wat doen wij?
Bijdragen aan een positieve Beeldvorming.
We bieden structurele

Programmering.

Verzorgen Collectie op locatie.

Verbinden mensen met elkaar.
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De start

Eerste Kennismaking
Doel: kennismaken met Nieuwe Tilburgers en geboren Tilburgers, de Bibliotheek Tilburg Centrum en de stad Tilburg.

• 25 jan 2016: Stadswandeling met jongeren van de tijdelijke opvang naar de
Bibliotheek.
• 22 febr 2016: Rondleiding bieb/voorlezen/workshop Capoeira voor het

hele gezin.

• Voorlezen aan peuters
•

en kleuters in de Bibliotheek op locatie Belastingkantoor.
Taalkit Dutch (studenten en vrijwillige taalmaatjes werken met Nieuwe Tilburgers

in de Bibliotheek).
Samenwerkingsverband tussen de Bibliotheek Midden-Brabant, studenten Theresialyceum, Stichting
Nieuwkomers en Vluchtelingen, Tilburg University.

Collectie

‘Place to bieb’
in voormalig Belastingkantoor
Opening door de wethouder op 24 maart 2016
• Ruim 900 boeken in Nederlands, Engels, Arabisch en Farsi
• 3 PC’s met PressReader en de Taalkit DUTCH voor OLC tijdelijke opvang.
• 4 Nieuwe Tilburgers als vrijwillige ‘Librarians’ werkzaam in de Bibliotheek:
Manal, Humayon, Rami en Haroon.
• Collectie is afgestemd met de librarians.
‘When you open a book, you open a new world’
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Collectie

‘Place to bieb’
in wijkcentrum Koningshaven
Opening najaar 2016
• In de wijk Fatima/Broekhoven.
• Wijkcentrum Koningshaven ligt naast opvanglocatie Jozefzorg.
• Gemengde collectie: voor wijkbewoners en Nieuwe Tilburgers
•

Programmering en ontmoeting faciliteren om begrip te vergroten

Imagoverbetering

Foto & Verhaal
Doel: het perspectief van Nieuwe Tilburgers leren kennen. Het verbinden van mensen en hun verhalen met elkaar.

•
•
•
•
•

60 wegwerpcamera’s verspreiden onder Nieuwe Tilburgers.
Opdracht: Hoe zie jij Tilburg?
Geselecteerde foto’s afgedrukt als postkaarten.
Op de achterkant een kort statement van de maker.
Verwijzing naar website van de Bibliotheek voor meer foto’s en verhalen.

Samenwerkingsverband tussen de Bibliotheek Midden-Brabant en Stichting Nieuwkomers en Vluchtelingen, en wordt ondersteund door
bkkc, TAC en het Van Abbemuseum.

Volwassenen
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Programmering op locatie

Sport & Media
Doel: jongeren zowel fysiek als intellectueel uitdagen. Bijdragen aan positieve beeldvorming bij jongeren onderling.

•
•
•
•
•

Samen sporten en ervaringen verwerken in digitale mogelijkheden.
Onder begeleiding van studenten sportvereniging Tilburg University.
Daarna in de Bibliotheek met een mediacoach aan de slag.
Opdracht: ontwerp en programmeer je eigen sportgame.
Of verwerk je sportverhaal tot een digitaal boek.

Samenwerkingsverband tussen de Bibliotheek Midden-Brabant, Tilburg University/Sports council FOSST, Theresia Lyceum.

Jongeren

Samenwerking

Taal & Textiel
Doel: op creatieve manier kennismaken met elkaar en de Nederlandse taal. Delen van kennis en verhalen.

• Vrouwen vinden elkaar in een interculturele samenwerking rondom
textiel, vormgeving, materialen, techniek en kennis.
• Opdracht: geef uiting aan je creativiteit en oefen met taal.
• Interesses, vaardigheden, inspiratie en taal zijn het uitgangspunt.
• Culturele diversiteit verwerken tot een gezamenlijk wandkleed.
• Al handwerkenderwijs met taal aan de slag
Samenwerkingsverband tussen de Bibliotheek Midden-Brabant, Textiel Museum, KANT social design, KBO.

Vrouwen
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We doen meer…

…voor de nieuwkomers
• Taalkit Dutch beschikbaar in hele werkgebied (Midden-Brabant).
• Collectie en programmering (in ontwikkeling) voor locatie Jozefzorg.

…met de nieuwkomers
• Uitbreiden van collectie.
• Doorontwikkelen van programmering, nieuwe activiteiten.

…over de nieuwkomers
• Lezingen, workshops, dialoogtafels (tijdens de Week van de Vluchteling in
Goirle).

Dank voor uw aandacht
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