
 

 
 

 

Zin om nieuwe mensen te 
leren kennen? 
 

Zin om samen leuke 
activiteiten te doen? 
 

Dan is samen inburgeren 
iets voor jou! 
 
 
 

VOOR INBURGERAARS 
 

 

Wie zijn wij? 

 

 

Samen Inburgeren is een initiatief 

van de dienst Integratie van het 

gemeentebestuur Sint-Pieters-

Leeuw. 

 

 

Samen Sint-Pieters-Leeuw 
ontdekken verruimd je blik 

 

WOON JE IN HALLE, DILBEEK,  
OF ASSE? 

Ook deze gemeentes doen mee! 

 
Halle: 

Sanne Boelens  

 02 363 23 07  

 interatie@halle.be 

 

Dilbeek: 

Evi Wouters 

 02 568 00 45 

 evi.wouters@dilbeek.be 

 

Asse: 

Katrijn Meert - Linde Lengeler 

 02 454 19 96 

 integratie@asse.be 

 

 

Meer info? 

www.sameninburgeren.be 

 

Deze flyer werd ontwikkeld met steun van de  
Vlaamse overheid en het Europees Integratiefonds 

 



 

 

 

Resultaat? 

 Je voelt je beter 

thuis in Sint-Pieters-  

Leeuw 

 

 

 Je leert nieuwe 

mensen kennen  
 

 

 

 Je spreekt beter 

Nederlands 

De gemeente Sint-Pieters-

Leeuw organiseert 

ontmoetingen tussen 

inwoners 

 

Voor wie? 

 Je wil Nederlands oefenen 

 

 Je wil meer weten over Sint-

Pieters-Leeuw 

 

 

 

 

 Je wil mensen ontmoeten 

 

 

Wat is Samen Inburgeren? 

We brengen je in contact met iemand 

die goed Nederlands spreekt en Sint-

Pieters-Leeuw goed kent. 

Jullie vormen een duo en doen samen 

leuke dingen.  

Zo oefen je het Nederlands en krijg je 

een antwoord op je vragen over 

gewoonten, diensten, vrije tijd… 

 

 

 

 

 

 

Wat doen de duo’s? 

In een periode van een half jaar tot een jaar, 

ontmoet je elkaar tweewekelijks. Je kiest zelf 

wanneer. 

Tijdens activiteiten die je zelf kiest, zoals een 

wandeling of een museumbezoek, praat je 

Nederlands.  

Je praat over wat jou interesseert, over wat er 

allemaal in Asse gebeurt. 

Hoe? 

 Je krijgt van ons informatie 

 We zoeken een coach voor jou 

 Jullie vormen een duo 

 Jullie doen activiteiten samen 

 Je leert elkaar kennen en praat samen 

Nederlands 

 Af en toe worden er ook 

groepsactiviteiten voor alle duo's  

georganiseerd 

 

Ben jij kandidaat? 

Contacteer ons! 
 Isabelle Vanderhaegen 

 02 371 63 28  

 integratie@sint-pieters-leeuw.be 

 permanentie op de integratiedienst in 
het gemeentehuis: elke eerste 
maandag van de maand van 16u tot 
19u 

 


