
uitnodiging
dinsdag 22 september
17.00 – 20.30 uur
Nelson Mandelacentrum 
(Bernadottelaan 79)

allemaal
gouwenaars

 PROGRAMMA

16.45 uur Inloop met een drankje

17.00 uur Welkom door Gouda Bruist

17.05 uur Spel Terra Nova minimaatschappij

18.00 uur Surinaamse roti

18.45 uur Ideeën brouwen in 5 stappen

20.15 uur Afronding en vervolgafspraken

20.30 uur Einde

In november 2019 organiseerden we Bruispunt ‘Allemaal Gouwenaars’ voor organisaties 
en initiatieven die bezig zijn met de ‘inclusieve stad’. De bijeenkomst stond vooral in het 
teken van ontmoeting en elkaar leren kennen. De vervolgbijeenkomst is bedoeld om de 
onderlinge samenwerking een stap verder te brengen. 

Het programma bestaat uit twee gedeelten.
Voor het eten spelen we Terra Nova minimaat-
schappij. Een prachtig dialoogspel dat door jong 
en oud is te spelen. Het zet ons aan het denken 
over de inclusieve samenleving en dwingt ons om 
tot gezamenlijke oplossingen te komen voor de 
dilemma’s waar we mee worden geconfronteerd. 
Het spel wordt beschikbaar gesteld door Libertum 
en staat onder begeleiding van Trees of Wisdom. 

Na het eten doorlopen we de 5 stappen van de Ideeënbrouwerij om geza-
menlijk van ideeën naar concrete plannen te komen voor de inclusieve stad. 
De centrale vraag daarbij is: Hoe versterken we de samenwerking en bereiken 
we dat het effect van onze activiteiten groter wordt? of: Hoe kunnen we als 
organisaties/ initiatieven inclusief samenwerken?

We zorgen dat alles coronaproof kan plaatsvinden. Er kunnen maximaal 20 
mensen deelnemen. Als er veel belangstelling is organiseren we een tweede 
bijeenkomst. Ook vertegenwoordigers van initiatieven die niet bij de eerste 
bijeenkomst waren, zijn van harte welkom. 
Graag uiterlijk 18 september aanmelden via deze link.

We vernieuwen 
onze democratie 
met de G1000

Met de Gouwe Dialoog 
leren we naar elkaar  
te luisteren 

Wij lossen zelf conflicten op 
bij de vreedzame school

Nieuwe Gouwenaars in 
gesprek met Gouwenaars 
in het Ontmoetingscafe

Ik maak portretten van 
Allemaal Gouwenaars 
in hun woonkamer

Ik zeg goedemorgen 
tegen de buurvrouw

Door Elkaar 
Festival

Ik kan mezelf zijn in 
de Regenboog Alliantie

We vieren 
100 jaar kies-
recht

Kaas & Couscousfestival

Buurtbankje 
is voor 
iedereen We praten 

verschillend 
maar we  
verstaan elkaar 

Wij signaleren 
uitsluiting

Gouda 
niks mis 
mee!Huiskamer van 

de buurt
In ieder kind 
zit een filosoof

Wij spelen democracity 
in het Huis van de Stad

allemaal Gouwenaars

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdKoFOZBoUWhig2HZFhTWoTbNU26hQoqFKmqw022DXNDjyZjQ/viewform

