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. Experiment

van Dialoognetwerk Schouwen-Duiveland

Elkaar opzoeken en
kijken wat je voor elkaar kunt
betekenên. Tot die conclusie
kwamen de aanwezigen bij de

nemers verder met elkaar in dialoog
gaan. Missie geslaagd zou je kunnen
zegge\ als je kijkt naar de conclusies
die de aanwezigen trokken.

dialoog over Gastvrij SchouwenDuiveland, die in het dorpshuis
van Noordwelle werd georganiseerd door het Dialoognetwerk

In totaal waren elf

mensen van
tien organisaties en bedrijven aanwezig, naast vrijwilligers van het
Dialoognetwerk. Samen spraken ze

Schouwen-Duiveland.

over wat gastvrijheid voor hen betekent, maar ook wat ze zouden willen
bereiken op Schouwen-Duiveland op

NooRDwELLÉ

De dialoog was een voorloper op de
Week van de Dialoog, die dit najaar
wordt gehouden. Het was een experiment:kijkenwat eruitkomt als je mensen van verschillende organisaties aan

de hand van een thema met elkaar in
gesprek laat gaan. Dat themawas gast-

vrijheid op Schouwen-Duiveland. De
bedoelingis dat de verschillende deel-

dat gebied.

Verschillende organisaties, zoals
Vluchtelingenwerk en de bibliotheek
en sociaal werlóedrijf De Zuidhoek,
zouden meer contact met elkaar
moeten hebben om te kijken wat ze
voor elkaar kunnen betekenen. Daar
waren deze aanwezige partijen het

na afloop van de dialoog het wel over
eens. ,,Als je een idee hebt, is het goed

om bij elkaar te komen en te kijken
hoe de ander ernaar kijkt", zei Paula
Schiettekatte van Vluchtelingenwerk.
Gastvrijheid is een begrip dat iedereen aangaat, is een van de bevindin-

gen. Inwoners zouden zich er ook
bewust van moeten worden hoe ze
gastvrij kunnen zijn. Dat is belangrijk
voorhet hele eiland. Want als toeristen
zichwelkomvoelen, niet alleen op het
vakarttiepark, maar ook in een winkel,
dan komeqze terug, meent recreatieondernemer Rob Pouw (Landall).

Het welkom heten van vluchtelingen
en op welke manier je dat doet, kwam
regelmatig ter sprake. Ria Schoof, die
namens de kerkgemeenschap aanwezigwas, vertelde overhaar ervaringen.

Ze zegt dat het heel eenvoudig kan
zijn om vluchtelingen te betrekken in
onze maatschappij, door bijvoorbeeld
een kind na schooltijd mee naar huis
te nemen om te laten spelen met een
Nederlands klasgenootje. Het is voor
haar een voorbeeld van gastvrijheid.
Het begrip geeft wel een verplichting
mee, zegt ze.,,Als je ermee begonnen
bent, kun je het niet meer loslaten. Na
even mag je een ander niet in de kou
laten staan."
Andere waarden die bij de aanwezigen naar boven kwamen bij het begrip

gastvrijheid waren: gedag zeggen
tegen elkaar, open zijn naar elkaar, je

voorstellen, onbevooroordeeld zijn,
mensen op weg helpen, respect hebben, klaar staanvoor elkaaq maar ook
invoelen wat de ander nodig heeft..
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