EVA CENTRUM
54 Kattenberg
2180 Ekeren
Tel: 03/542.64.13
Contact: Piet Hostijn / Voorzitter

De werking van vzw. EVA-centrum komt tot uiting rond vijf pijlers:
1. Aandacht voor gezonde voeding via ons EVA-verdeelcentrum voor natuurvoeding.
Vrijwilligers zorgen voor een aanbod en de verdeling van gezonde voeding aan de leden.
Daarnaast wordt een vormingsprogramma aangeboden ter ondersteuning van de gebruikers.
2. Ondersteuning bieden aan vluchtelingen en mensen zonder papieren via onze werkgroep EVAvluchtelingenwerk. We bieden ondersteuning aan verschillende vluchtelingengezinnen door hen
in de eerste plaats een rustpunt aan te bieden (een woonruimte, warmte en wat leefgeld of
voedselpakketten). Daarnaast begeleiden wij hen naar dokters, advocaat, de school of door hun
administratieve doolhof.
3. Met het project Kinderen van de wind organiseren we ontspannings-, ontmoetings- en
vormingsmomenten voor onze vluchtelingenkinderen (vakantiekamp, Sinterklaasfeest, creanamiddag, gezinsuitstappen maar eveneens huiswerkbegeleiding en leesbevordering).
4. Stimuleren van buurtactiviteiten: buurt(praat)café op zaterdagnamiddag, ondersteunen van
buurtactiviteiten (speelstraat, BBQ) en een jaarlijkse rommelmarkt.
5. Ten slotte biedt vzw EVA-centrum ondersteuning aan het provinciaal initiatief OVA
(Ondersteuningscentrum voor Voogden van niet-begeleide minderjarigen uit de provincie
Antwerpen)
Historiek
In de jaren ’70 waren in de gemeente Ekeren een groep mensen actief rond enerzijds de
vredesbeweging en anderzijds de gezonde voeding.
Deze mensen vonden elkaar en richten samen EVA op (Ekerse Vooruitstrevende Actiegroep).
Wekelijks werd een gezamenlijke aankoop van gezonde voeding en verzorgingsproducten
georganiseerd, vrijwilligers gingen broden, groenten en andere gezonde voeding gezamenlijk
aankopen voor de leden, zodat niet iedereen naar Antwerpen moest rijden op zoek naar gezonde
voeding. Uit dit initiatief groeide het verdeelcentrum voor natuurvoeding.
Maandelijks kwamen eveneens een groep mensen bijeen die elkaar ontmoet hadden in de
vredesbeweging. In Ekeren was dan ook een sterke kern aanwezig welke zich inzette rond de
vredesproblematiek en de Noord-Zuid dialoog.
EVA-centrum is sinds oktober 1973 een vereniging zonder winstoogmerk.
Naar de volwassenen toe maken wij de weg naar Nederlandse lessen toegankelijker en begeleiden wij
hen door de administratie naar OCMW, artsen, ziekenhuis en advocaten.
Maandelijks organiseren we een contactnamiddag met de bedeling van voedselpakketten en wekelijks
is er een permanentie waar mensen met hun vragen en problemen terecht kunnen.
Voor de kinderen wordt contact gezocht met scholen, organiseren wij huiswerkbegeleiding,
ontspanningsnamiddagen en vakantiekampen.
Met de steun van UFB zullen we de nieuwe keuken kunnen inrichten. De keuken zal ons de
mogelijkheid bieden om kook-activiteiten met en voor ons doelpubliek te realiseren.

