Wat is er verder nog nodig?
- Het werven van eerste groep mensen (de aanwakkeraars).
- Instructie geven aan de ‘aanwakkeraars’.
- Een fotograaf die foto’s maakt van de deelnemers.
- Iemand die digitaal posters kan maken.
- Organisatie van de bijeenkomsten.

Wat kan Stichting de Kim bieden?
St. De Kim kan begeleiding en ondersteuning bieden bij het vormgeven
van dit project. Vanuit eerdere ervaring binnen de wijk Malburgen,
maar vooral aansluitend bij de buurt, wijk of het dorp waar het project
zou kunnen worden opgezet.
Neemt u daarvoor contact op met:
Suzanna Louwerse
Consulent maatschappelijke activering
Tel: 06 308 07 216
suzanna@stichtingdekim.nl

‘LOPEND VUURTJE’
Het delen van verhalen van inspiratie in wijk
of buurt. Een project waarbij inspiratie als een
vuurtje door de wijk gaat

‘Vuurtjes’ aan het licht brengen?
Verhalen van mensen bij je in de straat of buurt, zijn niet altijd
bekend. Je buurman groet je, als je de vuilnis buitenzet, of je maakt
een praatje over het weer. Toch schuilen er soms verrassende
wijsheden of ‘vuurtjes’ in de ander. Dit project wil “vuurtjes” in
mensen ‘aan het licht brengen’.
Voor wie:
Voor kerken, organisaties, inloopplekken die open staan voor contact
met de mensen uit wijk, buurt of dorp. En die inspiratie en verhalen
die leven in wijk, buurt of dorp, zichtbaar willen maken.
Doel:
Verbinding met de buurt. Contact leggen en ontmoetingen initiëren,
binnen de eigen leefomgeving van de kerk, organisatie of inloopplek.
Spreken over wat je inspireert of soms over ‘gebrek aan’ inspiratie,
kan verbinden.
Hoe?
Het project heet ‘Lopend vuurtje’. De gesprekken vinden plaats in de
vorm van een estafette met 3 deelnemers die van elkaar het stokje
tussentijds overnemen. Of beter gezegd, die aan elkaar het vuurtje
doorgeven.
De eerste deelnemers worden door de initiator uitgezocht. Dit zijn de
aanwakkeraars. Deze deelnemers gaan in gesprek met een buurman,
buurvrouw, of iemand die ze vaag kennen maar altijd al eens verder
hadden willen spreken.

Elke deelnemer uit de tweede groep wordt gemotiveerd om ook
weer zelf op zoek te gaan naar een persoon die het stokje overneemt
en met wie hij/zij in gesprek gaat.
Zo kun je starten met 6
personen en eindigen met
18 personen.
De opbrengst van de
gesprekken kan resulteren
in een poster per
ontmoeting/gesprek. Die
vervolgens in wijk, buurt of
dorp gedurende 6 weken
wordt opgehangen.
Tijd?
Het project vraagt 4 gezamenlijke bijeenkomsten:
• Instructiebijeenkomst voor de eerste deelnemers (de
aanwakkeraars).
• Bijeenkomst met alle deelnemers na de gevoerde gesprekken.
Verzamelen en oogsten van de opbrengst en voorbereiding
voor de posters.
• Inspiratie-bijeenkomst voor deelnemers en familie, vrienden,
belangstellenden, waarbij ook de presentatie van de posters
in wijk, buurt of dorp.
• Evaluatiebijeenkomst als de posters weer worden
weggehaald. Terugblik door de deelnemers op het project.
Heeft het je iets opgeleverd?
Het gehele traject duurt ongeveer 3 a 4 maanden.

