
Bint Ontmoet en Ondersteunt!

Nieuwkomers
SINT-MICHIELSGESTEL, GEMONDE, DEN DUNGEN, BERLICUM EN MIDDELRODE

Integreren gaat het makkelijkst als je welkom bent! !
Bint ondersteunt nieuwkomers door middel van   projecten op het gebied van 

taal, cultuur, participatie, informatie en sport. Hierbij wordt nauw samengewerkt 
met o.a. de gemeente Sint-Michielsgestel, Vluchtelingenwerk, WSD, Bibliotheek, 

Wijkplein Gestel, stichting Lezen en Schrijven en buurtsport.

BINT voor welzijn & ondersteuning www.bintwelzijn.nl



Voor wie?
Bij nieuwe Nederlanders komt er veel op hun pad; denk aan het leren 
van de taal, het regelen van allerlei zaken rondom wonen, verzekeringen, 
het vinden van een opleiding, werk, vrijwilligerswerk, lid worden van een 
sportclub/vereniging, contact maken met de buren en het leren omgaan 
met de cultuurverschillen. Bij de ene persoon gaat dit wat makkelijker en 
meer vanzelf dan bij de ander. Het eerste jaar dat mensen naar Nederland 
komen, worden zij ondersteund door Vluchtelingenwerk. Daarna kan Bint 
indien gewenst de ondersteuning overnemen.

Begeleiding op maat
We helpen nieuwe Nederlanders bij het inburgeringsproces en het wegwijs mak-
en binnen de gemeente. We helpen met praktische zaken in het dagelijks leven, 
zoals vragen over wonen, werk, zorg, financiën en regelingen. We zorgen voor 
contacten en hulp bij de taal. In een gesprek kijken we samen wat er nodig is, 
waar er behoefte aan is en stellen we een plan op voor de toekomst.

Ontmoetingen 
Het cultuurcafé is een gratis culturele activiteit, waarbij culturen elkaar ont-
moeten en samenkomen om van en met elkaar te leren. Het café is wekelijks 
geopend, de koffie en thee staat klaar. Er worden ervaringen uitgewisseld, ideeën 
geopperd, soms onder het genot van heerlijke zelfgemaakte hapjes. Iedereen is 
van harte welkom elke maandagavond van 19:30 tot 21:30 uur bij het Wijkplein 
Gestel, Irenestraat 2 in Sint-Michielsgestel. 



Meer informatie en contact.
Wil je meer informatie of weten wat Bint voor jou kan betekenen? Of wil je ook wat 
betekenen voor nieuwe Nederlanders? Neem contact op met onze sociaal werk-
ers. Zij staan je graag te woord en informeren je over de mogelijkheden. Ze zijn 
bereikbaar via het nummer: 073-5515432
Aan de diensten van Bint zijn meestal geen kosten verbonden, indien dat wel het 
geval is, staat dat vermeld of overleggen we dat van tevoren met je.
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Ondersteuning bij de taal
Bij Bint ondersteunen we Nieuwe Nederlanders op het gebied van taal. We 
bieden bijvoorbeeld extra taalonderwijs aan in groepen om o.a. de integratie 
te bespoedigen en zodat nieuwe Nederlanders zich snel thuis gaan voelen in 
de nieuwe omgeving. Ook kunnen we zorgen voor een taalmaatje; iemand die 
op vrijwillige basis één op één met een nieuwe Nederlander optrekt en op die 
manier met de Nederlandse taal helpt. Een maatje kan eventueel ook samen 
iets ondernemen, zoals naar de stad gaan, een spelletje doen of  koken. De 
Taalmaatjes van Bint worden getraind door Stichting Lezen en Schrijven.  
Iedereen kan een taalmaatje worden. Het gaat erom dat je Nederlands praat 
en dat de nieuwe Nederlander leert wat onze gebruiken en gewoontes zijn. 
Verder organiseren  we  samen met de bibliotheek ‘Kletskoek bij Bibi’: thema-
bijeenkomsten die regelmatig in de bieb plaatsvinden, om nieuwe Nederland-
ers kennis te laten maken met de bibliotheek. 

Kennismaking en informatie
Wij zorgen voor een kennismaking met de Nederlandse samenleving in het 
participatieverklaringstraject. Dat traject bestaat uit drie bijeenkomsten 
waarin o.a. informatie wordt gegeven over gezondheidszorg, verzekeringen, 
scholing en afvalscheiding. De laatste bijeenkomst wordt georganiseerd 
door Bint en Vluchtelingenwerk samen; tijdens deze bijeenkomst wordt 
specifieke informatie gegeven over Sint-Michielsgestel, het verenigingsleven 
in de gemeente, verschillende activiteiten en wordt uitgelegd wat de rol van 
Vluchtelingenwerk en van Bint is voor de nieuwe Nederlanders.



Seminarielaan 3
5271 SG Sint-Michielsgestel

Postbus 168
5270 AD Sint-Michielsgestel
073-5515432

Voor welzijn
 en ondersteuning

www.bintwelzijn.nl

Bint voor welzijn & ondersteuning is de 

brede welzijnsinstelling voor de gemeente 

Sint-Michielsgestel. 

Bint verbindt mensen, zorgt voor ontmoetingen,  

helpt bij het opzetten van initiatieven 

door en voor burgers in de buurt. 

Bint stimuleert bewegen voor iedereen,

organiseert activiteiten en cursussen, 

ondersteunt  en biedt hulp aan burgers die dat 

tijdelijk even nodig hebben. 

Van jongeren tot ouderen, nieuwe Nederlanders, 

vrijwilligers en mantelzorgers. 

Want iedereen moet mee kunnen doen!


