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Volgende verkiezingen partijprogramma’s screenen op sociaal gebied en zorg
Gezelligheid stimuleren
Vertrouwen hebben; aandacht geven en krijgen
Doorgaan waar ik mee bezig ben en de dialoog voort laten bestaan
Bewust naar een ander kijken: ook een mens, ook een ziel
Eén oefening per dag in dialoog
Stimulerend leren van elkaar
Veiligheid creëren door geen oordeel klaar te hebben
Eén keer per dag, één week lang tegen iemand zeggen “jij hoort bij mij”
Met respect medebewoners tegemoet treden
Ik ga morgen iemand opzoeken en uitnodigen omdat die persoon eenzaam is
Ik stel mijn hart open voor de ander
Zelfgenoegzaamheid doorbreken in de dialoog en je eigen standpunten laten varen
Aandachtiger groeten, dieper contact maken
Op pad gaan om mensen te ontmoeten
Bij de wereldvrouwen kijken
In mijn eigen omgeving ter sprake brengen
Dicht bij mezelf blijven
Contact opnemen met de buren
Verbinding maken met mensen om mij heen
Ik ga contact zoeken voor het verbeteren van mijn taal
Mond open doen als ik iemand zie die het een ander moeilijk maakt
Ik ben beschikbaar
Nog van het leven genieten
Afspraak maken met Astrid om te kijken of we samen iets voor het goede doel kunnen
betekenen
Mijn dochters inspireren door het goede voorbeeld te geven; dat S-D zo’n schitterend
eiland is
Inschrijven voor gezelligheidsvereniging Schouwse Kèk
Ideeën en dromen realiseren
Mijn fiets niet meer op slot zetten
Tijd nemen voor collega’s, zeker als er blijkbaar wat is
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Doen wat voor de hand ligt; dicht bij huis
Samen inzetten op leefbaar Ellemeet: dorpshuis en school behouden; Kuijerdamse
weg veilig, spelen etc.
Saamhorigheid en leefbaarheid stimuleren en verbeteren
Activiteiten organiseren
Tafelen in het dorpshuis
Vrijwilligerswerk blijven doen: dorpsraad, tafeltje dek je, kerk, toneel
Buurtontmoetingen organiseren
Leefbaarheid op het dorp behouden en verbeteren door te luisteren naar anderen en
nieuwe contacten te maken, open te staan voor nieuwe ideeën
Organiseren buurtbarbecue en hiervoor subsidie aanvragen
Ik ga uit eten met mensen die in Dreischor wonen
Maltadag nader bekijken en daarna elk jaar uitbouwen
Koffietafel in Valletta voor iedereen uit de buurt
Malta vrolijker maken met bloemetjes op het plein
Rommelmarkt Theo Thijsseschool combineren met de Maltadag
Dorpsraad Renesse en Zeeuwland organiseren dorpsvergadering met als thema
“wonen is meer dan alleen wonen”
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Luisteren naar ouderen en jongeren
Op ziekenbezoek gaan bij een oude dame in de Stapelhof
Welzijnshuis berichten over eenzame ouderen en deze zelf bezoeken
In gesprek gaan met ouderen en jongeren
Ouderen uit ander ouderenwoningen in Malta stimuleren mee te doen met activiteiten
in Valletta; betrekken bij de Thuis in Maltadag
Een sociale samenleving creëren voor jongeren en ouderen
Gezamenlijke oplossingen bedenken voor groepen jongeren in Zierikzee
Activiteiten organiseren om de jeugd betrokken te houden bij de woonomgeving en
elkaar
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INNOVATIEVE MAATSCHAPPELIJKE ONTWIKKELINGEN






















Aansluiting zoeken bij Transitiontown
Bekender maken Wereldvrouwen en Vluchtelingenwerk
Initiatieven op hyves en facebook zetten
Presentaties op scholen geven
Mensen met nieuwe inspirerende ideeën met elkaar verbinden
Brainstormen met redactie van de Inwonerskrant over “erbij horen”
Mogelijkheden ontwikkelen voor een beursvloer voor particulieren
Informeren bij diverse instellingen voor het realiseren van een droom-buurtsuper in
Malta; voor de sociale contacten
Inspannen voor een groter cultuuraanbod door gesprek aan te gaan met bewoners
over cultuur en hun behoeften
Oprichten afdeling wereldvrouwen
Suiker/offerfeest organiseren met het oog op verzoening tussen culturen
Mensen helpen met taalkennis
Deelnemen als vrijwilliger bij SpaceStation
Vrijwilligerswerk doen in de natuur om de omgeving toegankelijker te maken
Doorgaan met mijn vrijwilligerswerk bij SpaceStation
Mensen met een beperking erbij laten horen
Mensen met en zonder beperkingen samen een muziekstuk laten maken
Ontmoetingen organiseren tussen doelgroepen die elkaar kunnen ondersteunen
Alle initiatieven die er zijn op S-D op het gebied van leefbaarheid virtueel ontsluiten
Een wens-kerstboom bij het gemeentehuis plaatsen waarin elke bewoner zijn wens
kan hangen
Ik maak ontwerpen voor leuke pleinen in Zierikzee
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Coördineren van meer samenwerking tussen zorgverlenende organisaties
In gesprek gaan met ondernemers die anders denken
Aandacht in de media genereren voor campinghouders in de problemen
Afspraak maken voor een themakrant
Broedplaats voor ondernemers en creatievellingen opzetten
Mijn netwerk inzetten om tot gezamenlijke resultaten te komen
Een positieve beeldvorming van S-D neerzetten
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DAG VAN DE DIALOOG 2012





Meedoen met de organisatie van de dag van de dialoog 2012
Ideeën voor het thema voor 2012
Meedoen als gespreksleider
Leuke locaties aanbieden

