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Beste lezer(s), 

   

Het bestuur en de vrijwilligers van Stichting Amersfoort in Dialoog  

vinden het belangrijk dat iedereen die in Amersfoort woont, studeert en/of werkt  

in de gelegenheid wordt gesteld om stadsgenoten te ontmoeten.  

Onze missie is het leggen van (nieuwe) verbindingen tussen inwoners van onze stad waardoor  

nieuwe inzichten, ideeën, kansen en soms ook concrete initiatieven ontstaan 

die de betrokkenheid en de maatschappelijke samenhang in de stad kunnen bevorderen. 

  

In 2014 was de Dag van de Dialoog een groot succes en hebben wij veel stadsgenoten weten 

te bereiken.Ook dit jaar organiseren wij weer De dag van de Dialoog, alleen nu in een nieuw jasje. 

Om een breder publiek te bereiken hebben wij besloten om de Dag van de Dialoog 

niet op 1 maar op 2 dagen te organiseren. 

  

Hieronder volgen een aantal belangrijke data op een rij. Noteert u deze alvast in uw agenda? 

  

De Dag van de Dialoog  

vrijdag 13 november en zaterdag 14 november   

Op deze dag(en) kunt u weer met uw medebuurtbewoners, uw collega’s of andere, 

bekende en onbekende stadsgenoten aan de dialoog deelnemen.   

  

De Dag van de Kinderdialoog 

                  woensdag 11 november                      

In samenwerking met diverse basisscholen organiseren wij jaarlijks de Kinderdialoog.  

Op deze dag gaan weer vele honderden kinderen samen met hun leerkrachten, 

ouders en begeleiders met elkaar in gesprek ofwel de dialoog aan. 

  

Het thema van dit jaar wordt de komende tijd vastgesteld en in een volgende nieuwsbrief 

aan het einde van de zomer bekend gemaakt. 

  
  



Wilt u uw huis, pand, kantoor of bedrijfsruimte voor De dag van de Dialoog  

ter beschikking stellen? Meldt u dan aan als tafelorganisator 

door een e-mail te sturen naar info@amersfoortindialoog.nl 

  

Ook als u gespreksleider wilt zijn tijdens een van de dialoogdagen dan kunt u zich door 

een e-mail aan info@amersfoortindialoog.nl te sturen nu al aanmelden. Voor gespreksleiders 

vinden er in oktober weer trainingen plaats. Door het volgen van deze training (een avond) 

bent u goed voorbereid om een dialoogtafel te (bege)leiden. 

 

Als deelnemer aan een dialoogtafel, kunt u zich vanaf september aanmelden! 

  

 

 

Vrijwilligers gezocht 

Deelt u onze passie voor de Dialoog en voor onze mooie stad Amersfoort?  

Neem dan contact met ons op. Stuur een e-mail naar info@amersfoortindialoog.nl 

met daarin uw contactgegevens. Wij stemmen graag met u af wat u kunt en wilt betekenen 

voor Amersfoort in Dialoog.  Alle hulp en ideeën zijn van harte welkom. 

  

  

Zoals u heeft kunnen lezen zijn wij volop bezig met de organisatie 

van de Dag van de Dialoog en hopen dat we samen met u onze missie kunnen voortzetten.  

Wij wensen u een mooie zomerperiode toe en zien u graag weer in  

het najaar tijdens 1 van de trainingen en/of op de Dag van de Dialoog. 

  

  

Met vriendelijke groet, 

  

  

Bestuur Stichting Amersfoort in Dialoog. 
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