DAG VAN DE DIALOOG 9 NOVEMBER 2012

Overzicht tafels


26 tafels
o 15 Zierikzee ( 8 over Poortambacht; 3 in Pontes)
o 3 Noordgouwe/Schuddebeurs
o 2 Nieuwerkerk (school en Steenzwaenshof)
o 2 Oosterland (school)
o 1 Ouwerkerk
o 1 Kerkwerve
o 1 Bruinisse
o 1 Renesse

Onderwerpen






Persoonlijke actie; concreet
Persoonlijke actie; wens
Wijsheden voor de dagelijkse praktijk
Vrijwilligerswerk
Werk/baan gerelateerd

Persoonlijke actie; concreet















Met overburen gesprek aangaan om te bekijken of we wat voor elkaar kunnen
betekenen
Gesprek aangaan met mensen in de straat om nader kennis te maken
Met elkaar in contact blijven; dingen bespreken; dingen werkelijkheid laten worden
Gezonder leven waardoor ik meer klaar kan staan voor de ander
Vanavond de dag bewuster afsluiten om morgenochtend klaar te kunnen staan
Bezoek scholen/verenigingen om dialoog verder uit te dragen
Participeren, bijdragen leveren, op zoek naar maatjes
Ik ga door waar ik mee bezig ben
Kennismaken met dorpsgenoten; actie nemen; praten
Een stapje terug en van daaruit ook leren ontvangen
Met dezelfde tafel een terugkeermoment organiseren om te bekijken wat er met
de voornemens is gebeurt
Bewust op zoek naar wat er leeft op Schouwen-Duiveland door aan te schuiven
bij een dialoogtafel
Samen met de anderen een leuk programma van 29 november maken
“T’rugkieken en voorûûtblieken”

Persoonlijke actie; wens












Vanuit eigen behoefte leven en geven
Blijven doorgaan met er zijn voor de ander
Proberen concreter te zijn met het bewaken van je eigen grenzen
Attent blijven; grenzen stellen
Toch blijven volharden, bidden en klaar staan ook in de komende tijd
Naar elkaar luisteren, helpen en bovenal jezelf wegcijferen
Graag één keer per jaar een gesprek
Me meer bewust proberen te zijn van mijn houding naar anderen toe: vriendelijk,
open, luisterend
Voortaan met een meer open blik (letterlijk) naar buiten
Ik begin om de buitenstaander beter te begrijpen; zo kan ik beter klaar staan
Ik zou willen veranderen dat mensen normaal doen tegen rolstoelgebruikers

Wijsheden voor de dagelijkse praktijk













Wie geeft, krijgt meer
Los laten
Leven vanuit je hart: een glimlach geeft een glimlach terug
Van complimenteren groeien mensen
Als ik er mag zijn, dan ben ik er ook voor de ander
Kijk wat je nog wel kunt en je komt aan 10 vingers tekort
Verbeter de wereld, begin bij jezelf
We zullen doorgaan!
Misschien als je zelf klaar staat dat een sneeuwbaleffect zal geven
Elkaar dag zeggen of glimlachen
Geef elkaar een compliment; leef vanuit liefde
Grondhouding: heb lak aan macht in je eigen directe omgeving

Vrijwilligerswerk











Les nemen in de Hongaarse taal
Ik ga binnen een maand naar het verzorgingshuis in de buurt om te vragen of ik
een bijdrage kan leveren
Wat kunnen wij meer doen voor bewoners en dorpsgenoten? (Steenzwaenshof)
Inzetten, ondersteunen van sportvereniging
Boogschieten met groep 3 en 4 van de Samuelschool
Meer doen als vrijwilliger natuur- en milieueducatie
Onlangs aangemeld bij de Stichting “4 het leven.nl “
Meer inzet voor de werkgroep “King”; bellen naar organisatie
Mannen werven voor vrijwilligerswerk
Klaar staan voor de Oosterburcht

Werk-/baan gerelateerd





Omgaan met negativiteit in werk: handvatten zoeken/ontwikkelen
Niet meer in loondienst; verder werken aan uitvoering van mijn eigen
onderneming
Sociale dienstplicht zou minstens 3 problemen oplossen
VVV kan bestanden doorspelen aan website Zierikzee om daar Zierikzee nog
meer mee op de kaart te zetten

Poortambacht


7 tafels
o 3 tafels Pontes Pieter Zeeman
o 1 tafel Bolle Dier en Tuin
o 1 tafel GORS
o 2 tafel Welzijnshuis
o 1 tafel Zeeuwland

Totaal 44 deelnemers inclusief gespreksleiders

Poortambacht; onderwerpen








Activiteiten voor jongeren
Activiteiten voor ouderen
Ontmoetingsplek
Veiligheid/inrichting wijk
Burenhulp/-contact
Communicatie
Wijkraad

