Onderwerpen open space en de gespreksresultaten (voor zover die zijn ingeleverd)
1e ronde:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Een plek waar iedereen welkom is en niets kost.
Tegen gaan van eenzaamheid.
Afschaffing van de slavernij; (bureaucratie) door alles in de wijk zelf te organiseren.
Een plek waar ‘nieuwe’ en ‘oude’ buurtbewoners welkom zijn en hoe moet die eruit zien?
Leren om in gesprek te blijven, als we het niet eens zijn.
Ontmoetingspunt voor interculturele activiteiten.
Muziek verbindt.
Ondersteuning voor integratie vluchtelingen/statushouders/Nederlanders.
Koffieochtenden.
The use of arts in communitybuilding.

2e Ronde:
2.1
Bemoediging; gevoel er bij horen onder elkaar scheppen.
2.2.
Power of imagination centre.
2.3.
Hoe kan ik mezelf motiveren om over de drempel te stappen om iets in de buurt te doen.
2.4
Buurthuis voor JY groepjes in Malden
2.5
Wij willen graag in onze buurt met mensen in gesprek gaan: Hoe kunnen we onze buurt
mooier maken?
2.6
In mijn buurt is er geen behoefte meer aan verbetering – er zijn al verbeteringsprojecten
geweest – men vindt het wel genoeg zo- WAT NU?
2.7.Cards & Life (spinozaal)
Ad. 1. Een plek waar iedereen welkom is (gratis)
-Het is mijn droom (Parijs: kelder vh Bahá’í centrum was broedplaats)
-In Kampala grasveld (2-3voetbalvelden) kleedjes en eten (vrienden opzoeken, soc.contacten)
-Landjes, hutjes→ goed voor de soc. Ontwikkeling kids/jeugd.
-Onbespied voelen (Als kind/jeugd)
-Hongarije: bij universiteit grote velden met kleedjes
-Nieuwbouwwijken hebben vaak geen ‘hart’
-Samen eten met verschillende buurtbewoners: vaak gratis ruimte via buurthuis.
-Tuin bij woonvorm van mensen met een beperking/ vrije uren dagcentrum (inclussie)
-School waar Charles gebruik van maakt (Social enginering)
Ad. 2. Tegen gaan van eenzaamheid
Wij hebben in het groepje gesproken over o.a.:
-

Dat eenzaamheid voor ouderen heer hardnekkig kan zijn en moeilijk te doorbreken zonder
hulp
Dat het belangrijk is dat er oog is in een buurt voor eenzaamheid.
Iedereen kende de nieuwsberichten van mensen die in eenzaamheid overlijden en pas na
langere tijd worden gevonden.
Dat contact leggen en onderhouden met buren erg belangrijk is om zo ook elkaar te
kunnen helpen wanneer men hulp nodig heeft.
Er wordt een tip gegeven om ouderen welke in eenzaamheid leven dagelijks met iemand
contact te laten hebben zoals bijvoorbeeld via WhatsApp
Dat eenzaamheid ook een groot probleem is bij jongeren en jongeren kan aanzetten tot
zelfmoord.
Dat eenzaamheid niet betekend dat iemand geen contacten heeft met andere, iemand kan
een druk sociaal leven hebben en zich tot eenzaam voelen.

Ad. 3. Afschaffing van de slavernij; (bureaucratie) door alles in de wijk zelf te organiseren.
- Regels om samen te werken.
- Van verzorgingsstaat naar markwerking (doorgeschoten) verschil arm en rijk wordt groter.
- Weer terug naar sociaal (gemeenschappelijk kapitaal)
- Rommelmarkt (recycling)
- Kosten basale levensbehoeften (energie, water, voeding, onderdak) laatste jaren
verdubbeld→steeds harder werken/tweeverdieners
-OPLOSSING: breng de regie over bovenstaande dingen weer terug naar de buurt.
zelf eigenaar / coöperaties. Gebiedsontwikkeling.

Ad. 4. Oud en Nieuw in de buurt (klassenverschil); hoe maken we de buurt voor iedereen?
Buurtpicknick; iedereen neemt wat mee; vrijblijvend kennismaken, hartelijk welkom, subsidie
voor activiteiten.
In het buurthuis samenkomen/zijn, wat willen we doen (alle betrokkenen)
dialoog→behoeften in kaart
Ad. 6. Ontmoetingscentrum voor interculturele activiteiten.
-wereldcafé
-eetcafé samen maaltijden maken, muziek, dans, taal.
-thema’s: culturele gewoontes, bijv. verjaardag in Ned. En/of Iran
verschillen: dankbaarheid, lekker/mooi, recycling ↔status rijk/arm
Ad. 8. Ondersteuning voor integratie vluchtelingen/statushouders/Nederlanders.
- Hoe krijgen we meer gesprek / openheid tussen autochtone en autonome bevolking?
- En daardoor begrip voor elkaar.
(gesprek was boeiend, maar net te kort om tot een volledige oplossing te komen!)

Ad. 9.

Koffieochtenden.
Thee-tafel: vruchten uit de tuin plukken.
verschillende mensen/culturen bij elkaar.
Elkaar leren kennen en leren van elkaar.
Koffie ochtend: -Maandelijks
Buren persoonlijk uitnodigen bv zaterdag 10.30-11.30u.
koekjes, gesprekken. 12-20 mensen
- meditatieve bijeenkomsten
- Samen schilderen, schoonmaken, behulpzaam zijn.
- Gastvrijheid
- Flat zelf, Kerk, Markt.
- Zingen met elkaar – Kinderen – vrouwen -diepgaande gesprekken.
- Verhalen

Ad. 10 The use of arts in communitybuilding
Art; we express God’s names: The Creator, The Beautiful, the Blessed Beauty.
-Through art you get to know yourself better.
-Arts, crafts and science uplift the world of being and conductive to its exaltation
Bahá’u’lláh’

- Go beyond the confines of thoughts & feeling & fly freely in the sky of heart to heart
connection
- Art is a form of creativity & expression and will help the community’s creativity &
expression

