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Actieplan Verbeter Breda van de
gemeente
Verbeter Breda wil tweedeling in onze stad aanpakken.
Achter die tweedeling gaan taaie en ingewikkelde
problemen schuil die we niet zomaar even oplossen.
Dat kost jarenlang keihard werken. En toch vragen heel
mensen zich af of we nu al niet iets kunnen doen.
Lees meer
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Samen bedenken hoe het beter kan voor de jeugd
Een van de 6 thema’s van Verbeter Breda is ‘Investeer in de jeugd’. De belangrijkste vraag hierin is: hoe kunnen
we de kansengelijkheid voor de Bredase jeugd vergroten? Op vrijdag 25 maart spraken 34 betrokkenen er samen
over in de Koepel van Breda.
Lees meer

In Noord-Oost Breda weten ze elkaar te vinden!
Er zijn veel organisaties die zich inzetten voor Bredanaars die wel wat hulp kunnen gebruiken. In Noord-Oost
werken 4 partijen sinds twee jaar samen op het terrein van de voetbalvereniging Advendo. Sindsdien zijn de lijntjes
onderling én richting de wijk heel kort.
Lees meer
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Kinderen ontmoeten elkaar bij ‘Ontdek je Talent’
Het project ‘Ontdek je Talent’ slaat 3 vliegen in 1 klap. Het geeft kinderen de kans om hun talenten te leren
ontdekken, te verbeteren, én brengt hen in contact met kinderen van andere basisscholen in Breda.
Lees meer

“Samen kunnen we een mooi mozaïek vormen”
Fatiha el Madani woont en werkt in Hoge Vucht. Als fysiotherapeut ontmoet
ze veel mensen uit de wijk en hoort zowat er speelt. Daarom zat ze een tijdje
in de initiatiefgroep van Verbeter Breda. Ze praatte met Bredanaars over hun
wijk en hoe ze aankijken tegen het verschil tussen rijk en arm.
Lees meer

Nieuws van gespreksplatform ‘Ontmoeten’
Kan ontmoeting bijdragen aan minder kansenongelijkheid? Of in het tegengaan van tweedeling? Dat is de centrale
vraag van het gespreksplatform ‘Ontmoeten’. Maar wat is ontmoeten eigenlijk? En zijn ontmoetingsplekken niet
minstens zo belangrijk? Om heldere doelen voor pact 2 te formuleren, onderzoeken we dat in deze periode. Omdat
ontmoeten een breed begrip is, onderscheiden we 4 thema’s waarin ontmoeten een belangrijke rol speelt.
Lees meer
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