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Terugblik Dag(en) van de Dialoog 2015 

Het einde van het jaar is in zicht. Wij blikken graag nog even met u terug op de Dag(en) van de 
Dialoog. 

Het thema van dit jaar was "Wat betekent geluk voor jou?". 

Een actueel thema dat bij veel deelnemers tot de verbeelding sprak.  
Geluk werd veelal benoemd in de relatiesfeer. Persoonlijk contact, liefde voor je partner, familie, 

vrienden en het gezin kwamen veel terug in de mooie gesprekken. Maar ook gaven de deelnemers 

aan dat iets voor een ander betekenen of onderdeel zijn van een gemeenschap veel 
geluksmomenten oplevert. Dit zie je dan ook veel terug in Amersfoort vanuit de vele sympathieke 

initiatieven. Vrijheid en gezondheid werden regelmatig genoemd als belangrijke factoren die je 

geluksgevoel kunnen beïnvloeden. Een mooie carrière, geld en status stonden over het geheel 
genomen niet bovenaan het lijstje van onze deelnemers.  

In de 11e editie van de Dag van de Dialoog hebben wij ruim 600 mensen bereikt. De participatie 

van scholen was dit jaar groot. 
Een mooie ontwikkeling want hoe vroeger kinderen de methodiek van de dialoog leren kennen hoe 

beter. Dit vergt wel de nodige inspanning vanuit onze kant. Onze nieuwe bestuursleden Renske 

Rietmeijer en Roelof Zwaagstra hebben zich hier hard voor gemaakt. In samenwerking met de 

ambassadeurs van AID, Fleur van de Berg, Anita en Seger van Beek hebben zij mooie verbindingen 
gemaakt met Amersfoortse scholen. In de toekomst willen wij dit verder uitbouwen. 

 

De dialoog is een middel om de verschillen in onze samenleving kleiner te maken. Dit komt ook 
terug in de gespreksverslagen die wij van een aantal scholen en tafelorganisatoren in Amersfoort 

ontvingen. 

Verderop in de nieuwsbrief kunt u een aantal quotes lezen van kinderen en van volwassenen die 
deelnamen aan de Dag(en) van de Dialoog. 

Vooruitblik 2016 

In 2015 zijn wij als stichting samen met de gemeente en met aantal andere Amersfoortse 
stichtingen en - initiatieven in gesprek gegaan over mogelijke samenwerkingsverbanden. In 2016 

willen wij een lang gekoesterde wens in vervulling laten gaan. De dialoog is tot op heden gefocust 

op een bepaalde periode in het jaar. Wij willen graag het hele jaar door een platform bieden voor 

de dialoog. 

Door samenwerking aan te gaan met andere partijen willen wij voor de toekomst een grotere 

bijdrage leveren aan een meer participerend burgerschap binnen de stad Amersfoort. Dit betekent 

dat wij meer mogelijkheden willen faciliteren om verbindingen te leggen, waarbij u het verschil kan 
maken. Wij weten vanuit de vele aanvragen en reacties die wij van deelnemers ontvangen dat hier 

behoefte naar is. In onze nieuwsbrieven houden wij u hierover geïnformeerd. Noteert u alvast 30 

maart 2016 in uw agenda. Dan organiseert het Platform voor levensbeschouwingen en religies een 
dialoogbijeenkomst op meerdere locaties in de stad.  

 

Blijf ons het jaar door vooral voeden met uw ideeën en suggesties want samen zijn wij Amersfoort 
in Dialoog! 

 

 

  



Quotes van deelnemers, gespreksleiders en tafelorganisatoren 

Kijkt u ook met plezier terug op de Dag(en) van de Dialoog? 

Hier volgen een aantal quotes en verslagen die wij hebben ontvangen. 

  

Wijkmuseum Soesterkwartier zet haar deur open voor de Dag van de Dialoog. Vrijdag 13 
november. 

  
Wijkmuseum Soesterkwartier heeft op vrijdagmiddag 13 november haar deur opengezet als locatie voor 

de Dag van de Dialoog. Zodra je de drempel over stapt ga je direct terug in de tijd en sta je in een 
woonkamer van de jaren 50. Je kijkt je ogen uit, er staan vele spullen uit die tijd. Het museum laat op 

een mooie manier zien hoe de mensen in de jaren 50 in het Soesterkwartier woonden. De moeite waard 
om eens een kijkje te nemen. Via de keuken kom je in het atelier achter de museumwoning. Daar vindt 

de dialoog plaats. 
  

De gespreksleider heet iedereen van harte welkom. Zij is conservator van het museum en trots op de 
locatie. Na een voorstelrondje blijkt dat alle deelnemers op een of ander manier een betrokkenheid 

hebben of hebben gehad met het Soesterkwartier. Door er te wonen, gewoond te hebben of door het 
werk of vrijwilligerswerk. Het ontstaan van het museum gaf een leuke opening voor de dialoog.  

Vervolgens werden ervaringen gedeeld over 'wat betekent geluk voor jou?'. Voor de een zit dat in kleine, 
vaak verschillende dingen en voor de ander had dat te maken met een situatie uit het verleden.  

Iedereen was openhartig en het werd een mooi diepgaand gesprek. Mooi om te horen hoe anderen die je 
niet of oppervlakkig kent geluk beleven en daar mee omgaan. Dit is voor iedereen anders maar geeft 

op het moment van de dialoog een bijzondere verbinding met elkaar. Aan het einde van de dialoog ging 
iedereen met een mooie ervaring rijker tevreden naar huis.  

  

Johanneskerk zaterdag 14 november 
Op zaterdag 14 november in het kader van 'Amersfoort in Dialoog' een inspirerende dialoog gevoerd met 
9 stadsgenoten, waaronder ook 4 Syrische vluchtelingen die nu ongeveer 1,5 jaar in Amersfoort wonen. 

We hebben gesproken over het thema wat geluk voor jou betekent. Indrukwekkend hoe 
de Syriërs vertellen over hun veilige basisschoolperiode, het gezin van vroeger en de studie die zij 

volgden in Syrie. Maar we hebben ook stil gestaan bij het gemis van familieleden en vrienden die nog in 
het oorlogsgebied zitten. Geluk is het verlangen om weer een eenheid te zijn met je familie. Geluk is ook 
om weer vooruit te kijken en een leven op te bouwen met een opleiding of werk. Kwetsbaar. Krachtig. 

Geluk is verbinding met elkaar! 

  

Dag van de Dialoog 18 november 2015 ABC De Bron 

ABC de Bron heeft vandaag voor de derde maal de Kinderdialoog gevoerd met twee groepen 7 van Kon-
Tiki en Atlantis. Samen met 10 gespreksleiders gingen de leerlingen een open gesprek aan met de 

kinderen van de andere school. Het thema “Wat betekent geluk voor jou?”  was best een pittig 
onderwerp. Middels drie lessen waren de leerlingen voorbereid in de klas op deze dag.  Na de gesprekken 
sloten de kinderen gezamenlijk af in de Hertzberger zaal, waar we gezamenlijk kort terug blikten op het 

gesprek, denken, dromen, durven en doen! 

 De Dag van de Dialoog was een ABC samenwerking van de scholen Atlantis, Kon-tiki, Partou, Versa, 
Welzin en de HU Amersfoort.   

Quotes van de leerlingen; 

“Ik dacht dat de kinderen van de andere school niet leuk waren, maar na het gesprek hoop ik dat ik ze 
nog eens zie of tegen kom in de wijk” ; 

“Geluk betekent voor ons groepje dat we gelukkig worden als je een ander gelukkig maakt”; 

“Vooraf had ik er echt geen zin in ,maar ik vond het superleuk zo met kinderen die je niet kent te 
praten”. 

Mariette ter Beeke 

ABC de Bron 

 
 

  



In de media (Bron Amersfoort Nu en Stad Amersfoort)  
Donderdag 3 december Basisschool De Malelande. 

 

Inspirerende dialoog over het thema "Wat betekent geluk voor jou? 

Zo'n 20 ambassadeurs van de basisschool De Malelande in Nieuwland deden donderdag 3 december mee 
aan de elfde editie van Amersfoort in Dialoog. Dit jaar is het thema "Wat betekent geluk voor jou?". De 
dialogen, welke geleid werden door ervaren gespreksleiders, leverden mooie inzichten op hoe ieder kind 
geluk ervaart. De kinderen vonden het leuk om te horen hoe een ander over geluk denkt. “Geluk is als 

een soort verrassing” gaven enkele kinderen aan, en “geluk kun je ook aan elkaar geven”.  
Stichting Amersfoort in Dialoog is het platform voor dialooginitiatieven in Amersfoort en omgeving. De 

kinderdialoog is speciaal ontwikkeld voor de basisscholen in Amersfoort. De dialoog werkt en is nodig om 
de verschillen in onze samenleving te verkleinen.  

 
Directeur Martijn van Elteren van De Malelande kijkt terug op een succesvolle inspirerende kinderdialoog 

en wil graag in samenwerking met meerdere scholen volgend jaar opnieuw meedoen aan dit initiatief. 

  

Dit is een selectie van de vele reacties die wij hebben ontvangen. 
Wij willen alle gespreksleiders, tafelorganisatoren en deelnemers bedanken voor hun deelname aan de 

Dag(en) van de Dialoog.  

Onze dank gaat uit naar de sponsoren die ons ondersteund hebben om de Dag(en) van de Dialoog 
mogelijk te maken. 

Rabobank Amersfoort Eemland, Subway Amersfoort, Hogeschool Utrecht en Veldhuizen Beens Van de 
Castel Notarissen. 

  
Daarnaast willen wij nog graag een aantal mensen bedanken voor hun enorme inzet dit jaar. René 

Bullinga dank voor jouw betrokkenheid en inzet voor het trainen van de gespreksleiders. Seger Zegers 
en Anita van Beek bedankt voor jullie bijdrage aan de Dag van de Dialoog voor het trainen van diverse 

gespreksleiders en voor jullie feedback. Fleur van de Berg bedankt voor jouw inzet en enthousiasme voor 
de kinderdialoog. 

Deelt u onze passie voor de dialoog en wilt u zich graag inzetten voor dit initiatief meld u dan aan 
via: info@amersfoortindialoog.nl. 

  

Wij wensen iedereen fijne kerstdagen toe en een heel “Gelukkig” 2016! 

 
Astrid van Ekeren, Wil Groenhuijsen, Renske Rietmeijer, Roelof Zwaagstra en Natasja Stam. 

 
Stichting Amersfoort in Dialoog. 

  

  
Samen bereiken wij Amersfoort in Dialoog! 
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