Dinsdag 26 februari 2019

Zinnema, Veeweydestraat, 1070 Anderlecht (metro St-Guido)
Het middenveld zoekt naarstig hoe ze sterke innovatieve verbindende initiatieven kan opzetten. Ze beogen ‘Verzorging van de solidariteit’ en ‘Vermenselijking van de samenleving’.
Welke bijdrage kan een vereniging leveren tot een verbindende samenleving?
Op het verbindingsfestival gaan we op zoek naar de onderliggende inspiratie
om hieraan te beginnen.

60%

van de inwoners van de Stad
Brussel kent hoogstens twee
buren bij de voornaam

85%

doet nooit of zelden beroep
op een buur
(Bruzz 2 okt 2018)

PROGRAMMA
09u45: Voorprogramma naar keuze:
➽ Fietsverbinding:

Met de fiets naar originele verbindende initiatieven in
Anderlecht - eigen fiets meebrengen!
9u45 - 12u - vertrek Zinnema.

➽ Verbindingsroute:

Wandeltocht langsheen verbindende initiatieven in
Kuregem. 9u45u - 12u - vertrek aan het mooie
Cosmosgebouw - Jorezstraat 21 (Metro Clemenceau).

12 uur: Welkom in het verbindingscafé

14u45 Keuzeworkshops
werkt samenlevingsopbouw in/aan buurten?
1 Hoe
In deze workshop geven we inzicht in het wer-

ken aan een buurt. We doen dat met concrete
voorbeelden en leggen het methodisch kader uit.
Voor je eigen vereniging of buurt neem je extra
aandachtspunten mee om verbinding in jouw
buurt tot stand te brengen. Riet Steel en Kurt
De Backer (SAM, Steunpunt Mens en Samenleving).

in de buurt - Verbindingsworkshop
2 Samenleven
Iedereen thuis - vredesweek - Pax Christi en
(W)Armkracht Vilvoorde.

13u30: Onze tijd vraagt om een nieuwe kijk op
‘ontmoeting en samenwerking’.
In een ontmoeting pak je een aantal zaken mee naar de
volgende ontmoeting. Zo krijgt de werkelijkheid vorm.
Een gewone groet kan je kracht meegeven, zo ook tijd
maken voor mekaar, luisterbereidheid, aandacht voor
mekaar. Griet Bouwen, initiatiefnemer van Nieuwmakers en verhalenwever, vertelt, stelt vragen en zet ons
aan het denken.

Verbinding in een interreligieuze context-

3 Verbindingsworkshop: Orbit vzw, kwb ‘iedereen
mee’en Internationaal comité.

16u15 : Verbindingscafé met koffie, thee en gebak.
16 uur: Verbindende engagementen. (einde 16u30)
Deelname: ganse dag: € 5 (broodje inbegrepen) enkel namiddag: € 3
Inschrijven: marleen.verhassel@beweging.net
02/557 87 62

