
  
 WIN met Wilskracht, Initiatief, Durf en Empathie                                                                                                                    Integratie Emancipatie  Participatie    
  www.winwide.nl                                                                                                                                            

 

RAPPORTAGE 24 April 2015 

Speciale Internationale AlleTonenTafels 

Thema: ‘Nieuwe Nomaden’ 
Locatie: Muzee, Scheveningen 

 

Verslag 2de Internationale-AlleTonenTafels  

Op 24 april jl. is de tweede Internationale-AlleTonenTafels van WINWIDE gehouden, een reprise van onze 

succesvolle 1ste I-ATT met als thema ‘Nieuwe Nomaden’. Deze keer hebben wij deze tafel specifiek gericht op de 

internationale organisaties, de ambassades van Den Haag en de bewoners-organisaties van Scheveningen met 

als doel om hen en hun landgenoten en netwerken kennis te laten maken met WINWIDE en haar 

AlleTonenTafels concept. 

Voorbereiding 

De voorbereiding van deze avond is in januari gestart. Als eerste moest er goedkeuring komen van de 

Strategie- en Kwaliteitscommissie van WINWIDE. Daarna is gekeken welke organisaties en ambassades er 

zouden worden benaderd. Tegelijkertijd is nagedacht over de inhoud van de avond, de sprekers, de thema’s en 

wie onze debatleider zou moeten worden. Sommige ambassades zoals de ambassade van Indonesië wilde 

graag nog een gesprek, net als het Ministerie van Buitenlandse Zaken.  

Parallel liep de opstart van de Wereld Issues Tafel (WI-T), welke is gepresenteerd tijdens deze avond. De 

outline voor deze WI-T is in de laatste twee maanden ontwikkeld.  De Internationale Tafels worden door de 

Haagse Brug, de internationale tak van de Gemeente Den Haag ondersteund en worden live, via telefoon of 

email op de hoogte gehouden. De werkgroepleden zijn verschillende keren bij elkaar geweest, hetzij in 

verschillende groepjes of in een plenair overleg bij Stichting Yasmin.  

Werving 

De werving voor bovenstaande organisaties is als volgt gegaan. Begin maart is er een pre-invitatie uitgegaan 

naar verschillende internationale organisaties en ambassades. In deze pre-invitatie stond dat mensen zich 

konden opgeven en later de officiële uitnodiging zouden krijgen. Later is nog een reminder gestuurd en 15 april 

is de aanmelding uiteindelijk gesloten. Ook is de achterban van WINWIDE nog ingeschakeld om hun eventuele 

contacten bij ambassades en internationale organisaties te benaderen.   

Start van de avond          

Om 17.30 begon de inloop van de avond. Gloria Jones en Diana van Ringelenstein stonden de mensen op te 

wachten, waarna ze door o.a. Muzeyyen Ogulmus en Pauline van Gulik naar de zaal werden gebracht. Bij 

binnenkomst kregen de gasten het programma van de avond, muntjes en overige informatie over WINWIDE en 

de Wereld Issue’s Tafel.  

http://www.winwide.nl/


Onder het genot van piano muziek druppelden de gasten binnen. Toen iedereen (iets later dan gepland) binnen 

was openden Itzel Trejo Medecigo, muzikale avondvoorzitter en Sandra Fransz, oprichter en directeur WINWIDE 

de avond. 

 

Persoonlijke verhalen 

Het eerste persoonlijke verhaal was van Lambert Grijns van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Hij vertelde 

over de rol van taal in de ontmoetingen van mensen uit verschillende culturen. Ook vertelde hij zijn persoonlijk 

nomadenverhaal. 

Na een muzikaal intermezzo van Itzel en Henk Mak van Dijk, pianist, vertelde Antonio Peralta, debatleider zijn 

verhaal en sloot zijn verhaal af met een opstap naar de tafel discussie tijdens het eten.  

Cateraar Toko Ibu heeft zich ook gepresenteerd en de mensen verteld wat zij voor Indonesisch eten konden 

verwachten. 

        

Diner 

De Indonesische rijsttafel met 6 verschillende hoofdgerechten en 8 bijgerechten was overvloedig en heerlijk. De 
gasten hebben genoten. Cateraar Ibu heeft ons doen smullen van hun heerlijke traditionele gerechten, 
- Rundvlees:  Blado, Rendang en kip cashew 
- Vegetarisch:  Tahu Tjah, Oerap-oerap, Sayur Lodeh 
- Bijgerechten: Kip/lam Sateh, sambal goreng telor (ei), acar ketimoen, seroendeng, kentang manis, 

  kroepoek, sambal badjak, nasi en bami 

 



 

 

 

Inhoudelijk Debat 

Tijdens het diner zouden de volgende vragen over de Nieuwe Nomaden aan de orde komen:  

- Wie zijn de Nieuwe Nomaden? Wat zijn hun drijfveren? Hoe kunnen wij ze definiëren? 

- Hoe zouden Nieuwe Nomaden denken over integratie, mensenrechten en vrede hedendaags? 

Wat voor rol zullen/kunnen zij hierbij spelen? 

- Hebben Nieuwe Nomaden een organisatie als WINWIDE nodig om te kunnen Integreren, Emanciperen, 

Participeren? 

Gezien de tafelvragen over de Nieuwe Nomaden niet helemaal duidelijk waren geïntroduceerd, is er niet veel 

van de discussie aan de tafels over de Nieuwe Nomaden terecht gekomen. Een delegatie die zich bezig houdt 

met de mensenrechten in Iran heeft bijv. alleen over mensen rechten willen praten en niet in de context m.b.t. 

de Nieuwe Nomaden omdat dit niet geheel begrepen was. Wel hebben de mensen intensief met elkaar kennis 

gemaakt en gepraat over onderwerpen zoals Integratie, Mensenrechten, Duurzaamheid en Vrede.  De 

gesprekken gingen diep, waren prikkelend en door de diversiteit van het publiek en aanwezigheid van 

verschillende energieën, erg dynamisch.  

Bij de terugkoppeling van de Tafels over het Thema Nieuwe Nomaden heeft In Liem, een van de Tafel 

begeleiders de discussievragen duidelijk beantwoord, onderbouwd en uitgelegd. De gasten luisterden met volle 

aandacht en de discussie Nieuwe Nomaden kwam uiteindelijk op gang en ging tot bij de nazit rond 11u intensief 

door.  

Resultaat Inhoudelijk Debat 

De terugkoppeling van In Liem heeft geleid tot een definitie van, en een visie over het thema Nieuwe Nomaden, 

welke WINWIDE in haar volgende Nieuwe Nomaden programma’s zal meenemen en verder uit zal bouwen. Op 

deze I-ATT hebben wij geleerd hoe belangrijk het is dat de inhoud van een debat vakkundig en met zorg moet 

worden ingeleid. WINWIDE zal dit de volgende keer anders gaan aanpakken. Meer details over de inhoud vindt 

u in de bijlage van deze rapportage in het stuk ‘Raamwerk evaluaties en vervolgprogramma’s I-ATT’s’.  

Definitie Nieuwe Nomaden: Deze definitie staat eveneens uitgebreid beschreven in eerdergenoemde bijlage. Ter 

aanvulling van deze definitie zijn zowel In Liem, als WINWIDE van mening dat autochtoon, allochtoon, 

internationals/expats, migrant, immigrant, reimmigrant, vluchteling, etc. onder het begrip Nieuwe Nomade 

vallen. Met deze nieuwe benaming kan iedereen zich in Nederland zich gelijkwaardig thuisvoelen. Een Nieuwe 

Nomaad is iemand die zich bewust is van de globale onderlinge afhankelijkheid van hun bestaan en begaan is 

met het lot van anderen en met gebeurtenissen elders, dichtbij of ver weg.  

 



Netwerkmoment en presentatie WINWIDE 

Na de terugkoppeling was het tijd voor de presentatie van de verschillende producten van WINWIDE. Zo heeft 

Guisanne Yarzagaray vertelt over de Wereld Issues Tafel, Lucia Guaita vertelde over Duurzaamheid en 

Recycling, Rita Gabirro vertelde over haar workshop Mode en Recycling.  Sandra nam het afrondende woord.  

Sluiting 

Tijdens de sluiting heeft Sandra de verschillende gasten gevraagd wat ze van de avond vonden en of zij 

geïnteresseerd waren in een vervolg.  Allen reageerden positief en enthousiast. Zeker ook het faciliteren van 

het kennismaken met andere mensen wordt erg gewaardeerd. Voor de volgende keer hebben wij dan ook de 

aanwezige gasten van de ambassades en internationale organisaties gevraagd om eventueel hun bijdragen in 

een persoonlijk Nieuwe Nomaden verhaal te presenteren in relatie tot Integratie, Vrede, Mensenrechten en 

Duurzaamheid. Een mooie gelegenheid om de continuïteit te waarborgen en de contacten met de Ambassades, 

Internationale organisaties en GSBO’s te verstevigen.                                            

Sandra in gesprek met de Indonesische delegatie                              

 

De avond eindigde met muziek van Itzel en Alessandro met Oh,oh… Den Haag. Veel mensen bleven na afloop 

nog napraten en zoals eerder genoemd, pas toen ontstond eigenlijk de echte discussie over de Nieuwe 

Nomaden thema’s.  

Evaluatie en vervolg programma’s 

Op 8 mei jl. hebben wij de evaluatie over deze I-ATT gehouden. Het stuk ‘Raamwerk evaluaties en 

vervolgprogramma’s I-ATT’s’ in de bijlage geeft duidelijk inzicht over de vorm en inhoud van de evaluatie. 

Hieronder een samenvatting: 

WINWIDE Organisatie Team  

- Directie: Sandra Fransz 

- Programmabegeleiding: Diana van Ringelenstein  

- Avondvoorzitter en muzikaal programma  

o Itzel Trejo Medecigo – mezzo sopraan en muzikale avondvoorzitter                                          

       
o Henk Mak van Dijk – Klassiek pianist 

o Alessandro Sposetti – Pop pianist  

- Debat leider en inhoudelijk programma: Antonio Peralta 



- Tafelbegeleiders inhoudelijk programma: Guisanne Yarzagaray, Henk, Lucia Guaita, In Liem, Itzel, 

Muzeyyen Ogulmus, Pauline van Gulik 

 

 

Aanwezigen op 24 april jl.      

Er waren rond 50 mensen aanwezig. Op het allerlaatst kregen we een afmelding van de ambassade van 

Suriname, Oekraïne, Rusland en Turkije. Ook konden The Underground, de gemeente Den Haag, The Hague 

Conference on International Law en The Expatriate Archive niet aanwezig zijn. WINWIDE heeft de afwezigen 

inmiddels benaderd. Wegens ziekte en plotselinge zakelijke verplichtingen waren zij verhinderd. Zij hebben hun 

wens bekrachtigd om volgende keer wel aanwezig te zijn. Dit geldt overigens ook voor het International Court 

of Justice, Peace Palace and Representation of the European Commission in the Netherlands. De ambassades 

van Indonesië, Nicaragua en Bulgarije waren aanwezig en het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Verder de 

volgende organisaties: American Organisation uit Delft, NGO Incombinacion, het Turks Verkeersbureau, de 

Mensenrechtenorganisatie Iran en het Wijkoverleg Scheveningen-Dorp. Daarnaast waren en 

vertegenwoordigers van WINWIDE zoals het bestuur, enkele leden van de Strategie- en Kwaliteitscommissie, 

het Jongeren-Team en een aantal taalondersteuners. 

Er zijn een aantal verbeterpunten uit de gezamenlijke evaluatie van 8 mei gekomen. Deze zijn als volgt: 

- Er wordt een sterkere koppeling gemaakt tussen de muziek en de inhoud van het programma. Hoewel 

er zeker wel afstemming was, willen we de volgende keer een korte inleiding geven tot de muziek. Zo 

zijn een aantal musici en componisten zelf ook (gedwongen) nomaden. 

- Hoewel bij onze 1ste I-ATT, d.d. 12/11/14, het concept van de muzikale avondvoorzitter goed ging, 

overwegen wij om deze rol in de toekomst los te koppelen, gezien deze sterkere koppeling tussen 

muziek en inhoud van het programma.  

- Het thema en het doel van de avond zal beter worden ingeleid. Als werkgroep zullen we vaker bij elkaar 

komen zodat we dieper op de onderwerpen in kunnen gaan. Tijdens de evaluatie hebben wij unaniem 

besloten om In Liem te vragen om de volgende keer het debat te leiden, gezien zij de kwaliteiten bezit 

om een sterk(er) debat leider te zijn en meer uit het inhoudelijke deel en discussie te kunnen halen.   

- Om het programma korter en strakker te maken zal na het eten de inhoudelijke discussie plenair 

plaatsvinden. Tijdens het eten wordt niet meer gevraagd om over bepaalde tafel-vragen te 

discussiëren. Onze gasten hebben duidelijk aangegeven meer tijd voor de kennismaking nodig te 

hebben. 



- Bij de presentatie van WINWIDE en haar producten en diensten is voorgesteld om gebruik te maken 

van ppt sheets. Eveneens om het programma in te korten en strakker te houden zal de presentatie van 

de producten en diensten door een (1) WINWIDE-er worden gepresenteerd en niet meer door de 

verschillende teams en werkgroepen.   

Ondanks dat organisatorisch binnen WINWIDE niet alles helemaal vlekkeloos is verlopen, hebben de 

deelnemers aan de avond hier weinig van gemerkt. Zij hebben de avond als interessant en waardevol ervaren. 

De reacties van het publiek en de WINWIDE deelnemers waren positief. Hieruit een handgreep: ‘ Het was een 

gedenkwaardige avond, vol met verschillende prikkelende energieën. Erg interessant… de manier waarop wij op 

deze avond hebben gediscussieerd heb ik nog nooit meegemaakt. Mijn kinderen zijn geboren als Nieuwe 

Nomaden; en hebben een plek nodig om hier over te praten. Heel veel dank, graag tot ziens…’ 

Ook was de samenwerking met Muzee Scheveningen weer uitstekend en ook zij hebben de avond als 

interessant en waardevol ervaren.  

 

De eerstvolgende I-ATT vindt plaats op 25 september in Escamp. De laatste I-ATT van het jaar zal plaats 

vinden in Segbroek op 27 november, in de Nieuwe Regentes.  

 

Diana van Ringelenstein, Programma begeleiding I-ATTs 

11 mei 2015 

 

***** 

 

 

 

 

 

 

Bijlage: In de bijlage, ‘Raamwerk evaluaties en vervolgprogramma’s I-ATT’s’ is de opzet van het programma 

voor de volgende keer in detail te lezen, evenals het inhoudelijke raamwerk voor de vervolg avonden.  

 
 
 

AlleTonenTafels (ATT) is een inititatief van  WIN met Wilskracht, Initiatief, Durf en Empathie 

Met dank aan:  


