
Beste ATK-buddy, vrijwilliger, supporter of ambassadeur, 
 
Met deze nieuwsbrief willen we jullie regelmatig op de hoogte houden over het reilen en zeilen bij ATK.  We willen u 
daarbij kort informeren over de werking van verschillende werkgroepen.  

 

Buddywerking 
 

In onze werving, zowel van kanszoekende als kansbiedende buddy’s werken we meer en meer gesegmenteerd.    
We zoeken een samenwerking met Kind & Gezin om jonge moeders aan te trekken, met diverse Moslimplatforms 
om andere culturen en talen te engageren, met hogescholen en middelbare scholen om jongeren te benaderen.   

 

Opleidingsgroep 2016D organiseerde op eigen initiatief een “maandelijks praatcafé” en creëerde een WhatsApp 
groep om met elkaar in contact te blijven en elkaar te ondersteunen. Inspiratie en verbinding tegelijkertijd! 

 

We krijgen ook steeds meer buddyvragen van oudere kanszoekende mensen. Eenzaamheid is hier vaak reden en 
niet meteen een gekwetste eigenwaarde. Dit valt niet meteen binnen de doelgroep van ATK. Daarom durven we 
via deze nieuwsbrief een oproep lanceren: ken je iemand in je omgeving of kennissenkring die het wel ziet zitten 
om wat tijd te delen met een eenzame oudere, laat het ons weten!  

 

 
 
Buddy’s Angéline & Bart beklommen de Kilimanjaro,    
een fantastische uitdaging en een ongelooflijke pres-
tatie opgedragen aan ATK. 

www.lepotcommun.fr/pot/fekqx2y7 
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ATK Dashboard 

 
Dit diagram toont het totale aantal gestarte duotrajecten:  
7 zijn net gekoppeld en wachten nog op hun eerste ontmoeting,  
92 actuals zijn samen onderweg,  
7 trajecten zijn afgerond en  
55 zijn vroegtijdig gestopt. 
 

 
 
 
 
 

Organisatie Team 
 

In deze nieuwsbrief zetten we graag Tinneke in de kijker.  Zij volgde 
zelf een opleidingstraject en engageert zich om naast werving van 
kanszoekende buddy’s ook buddy’s te koppelen. Door haar persoon-
lijke benadering vindt zij de juiste “match” tussen de buddy’s sinds juni 
en is nu volop bezig haar volgende groep te verbinden. Daarnaast wil 
ze de drempel naar ATK verlagen en verbinden door info-momenten 
te organiseren bij organisaties zoals bv De Steenhouwer. 

 

Fondsenwerving 
 

ATK heeft meerdere grote partners zoals Lemants, een internationaal 
constructiebedrijf dat “staal” pompt in ATK, BASF, Strand & Associates, SD Worx en ZI Foods India.  We zijn 
hen dankbaar deel uit te willen maken van ons project. 
 

ATK is ook dit jaar weer een goed doel van Music for Life van Studio Brussel, we doen een warme oproep om 
deel te nemen of zelf een actie te registreren:  dewarmsteweek.stubru.be   

 

Opleiding & Training 
 

Op 11 en 12 november volgde een enthousiaste groep cursisten de opleiding, de vijfde van het jaar! Wij he-
ten hen van harte welkom als kansbiedende buddy’s.  
 

Op 19 november en 13 december is er een infosessie  voor toekomstige deelnemers. 
 

Op woensdagavond 18 januari 2017 is er een intervisie voor alle KB buddy’s. Een gedetaillerde uitnodiging 
volgt. 

 

Vrijwilligers 
 

Een welgemeende “dank je wel” aan de talrijke buddy’s die  naast hun inzet als buddy ook hun kennis en 
ervaring spontaan  willen delen om ATK te helpen groeien als organisatie.  
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