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Mensen en Culturen begrijpen, waarderen en verbinden 

Met haar AlleTonenTafels (ATTs) zet WINWIDE haar ideeën in de wereld 
 

WINWIDE is een non-profit organisatie. Zij stimuleert integratie, emancipatie, participatie in Den Haag en 

omgeving. 

WINWIDE organiseert AlleTonenTafels (ATTs), waar migrant en ingezetene elkaar ontmoeten. Onder een 

hapje en een drankje faciliteert zij het inhoudelijk debat en inspireert tot intercultureel samenwerken. We 

hebben verschillende ATTs. Zij werken elk met een vast thema. De Algemene ATTs geven aandacht aan 

WINWIDE’s pijlers Integratie, Emancipatie & Participatie; de Internationale Tafels (I-ATTs) met hun thema 

Nieuwe Nomaden aan een 3
de

 cultuur op weg naar een eigentijds intercultureel normen en waardesysteem. 

Ons Jongeren Participatie Team (JPT) organiseert verschillende Jongeren Tafels (J-ATTs). Hun thema ‘The 

Green Cocktails’, een programma over duurzaam leren leven is toegankelijk voor volwassenen en kinderen.  

Bent u geïnteresseerd? | Aanmelden:  | mailinglijst@winwide.nl

 

‘Waar woorden te kort schieten, spreekt muziek…waar woorden niet meer spreken, spreken beelden’ 

Met haar leer programma’s inspireert WINWIDE tot creativiteit en persoonlijke groei. 

WINWIDE’s Leer Tafels (LCO-ATTs) stimuleren tot samen intercultureel creëren, koken, musiceren, theater 

spelen, werken en zingen. Zij zijn toegankelijk voor iedereen en hebben als doel de creatieve en muzikale 

talenten van de deelnemers te ontwikkelen. Bent u geïnteresseerd? | Aanmelden  | leren@winwide.nl

Doe mee! 
ATT Programma & Agenda 01 sept- 31 dec 2016 

• Vrijdag 30 september, vanaf 17.30u: I-ATT’s Nieuwe Nomaden,  locatie Muzee, Neptunnusstraat 90-

92, DH (Scheveningen), DH (Taal Ned.-Eng) 

• Vrijdag 14 oktober vanaf 19u: J-ATT, Nieuwe Nomaden, normen en waarden discussie. Locatie 

Kitchen, Hoefkade 35 DH of Yasmin, Brouwersgracht 2A  DH (Taal: Ned.-Eng) 

• Vrijdag 28 oktober vanaf 19u: J-ATT, Nieuwe Nomaden Cultuur en Muziek discussie en voorberei-

ding Mini-festival, locatie Centrum Den Haag (Taal Ned.+meertalig) zie t.z.t. www.winwide.nl  

• Zaterdag 30 oktober vanaf 16u: Mini-Muziek Festival ‘Op weg naar Vrede & Harmonie’, locatie De 

Zalen, Riouwstraat , 1 DH (Taal Ned.+meertalig) 

 

Interne Meet, Greet & Eats (MGE’s)  
Ter voorbereiding van onze publieke ATTs organiseren wij interne MGE’s voor onze WINWIDE teams. 

Vrienden van WINWIDE zijn ook van harte welkom! 

• Vrijdagen: 16/09; 11/11; vanaf 18u: MGE-Brainstorms over Waarden & Normen, locatie: Yasmin, 

Brouwersgracht 2A, DH 

• Vrijdagen: 14/10; 4/11; 2/12 vanaf 19u: Informele I-ATTs, Nieuwe Nomaden, Normen en Waarden 

Gedachtenwisseling op verschillende locaties in Centrum Den Haag.  

• Dinsdagen: 11/10; 13/12 vanaf 18u: SCKIE - Strategie & Kwaliteit commissie meetings, alleen voor 

commissieleden. Locatie Yasmin Brouwersgracht 2A, DH 

 

Hoe wordt u vrienden van WINWIDE? 
Door een donatie op rek.nr.NL06ABNA0471495336, van min. €50,- p/jaar te storten wordt u vrienden van 

WINWIDE. U kunt gratis meedoen aan onze interne brainstorms en maakt deel uit van een inspirerend, 

internationaal netwerk. Ook krijgt u korting op al onze publieke activiteiten. Geïnteresseerde organisaties 

kunnen ook vrienden van WINWIDE worden voor min.€250,- p/jaar, toegankelijk voor 5 deelnemers. 

| Aanmelden:  | Vragen: vrienden@winwide.nl   Meer info:  winwide@tiscali.nl  | www.winwide.nl
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Connecting People, Validating their Cultures  

The All-Tones-Tables (ATTs) are WINWIDE’s instruments to shape her values in this world.  

WINWIDE is a non-profit organisation. She stimulates integration, emancipation and participation in The 

Hague and surrounding area.  

WINWIDE organises All-Tones-Tables (ATTs), where internationals and locals meet each other. While 

serving drinks and snacks she facilitates in-depth debates and inspires to intercultural cooperation. We have 

different ATTs, each works with a fixed theme. The general ATTs pay attention to WINWIDE’s pillars, 

Integration, Emancipation & Participation, the International Table (I-ATTs) with their New Nomad’s theme 

to a 3rd culture on the road to a contemporary intercultural norms and values system. With their theme 

‘Green Cocktails’, a programme about sustainable living, our Young Participation Team (JPT) organises 

various Tables for young adolescents (J-ATTs). The Green Cocktails are also accessible for adults and 

childeren. Are you interested? Registration:   mailinglijst@winwide.nl

 

‘When words fail, music speaks... when words do not speak, images do’ 
With her learning programmes WINWIDE inspires to creativity and personal growth. 

WINWIDE’s Learning Tables (LCO-ATTs) stimulate intercultural creativity, cooking, performing music, 

theater playing, singing and working together. It is accessible for everybody and the objective is to develop 

participant’s creative and musical talents. Are you interested? | Registration:  | leren@winwide.nl

Join with joy! 

 

ATT Programme & Agenda 01 Sep - 31 Dec 2016 
• Friday September, 30 as from 17.30h: I-ATT’s New Nomads. Location Muzee, Neptunnusstraat 90-

92, Scheveningen, The Hague (Language Dutch.-Eng)  

• Friday Oktober, 14 as from 19u: J-ATT, Nieuwe Nomaden, Normen en Waarden discussie with young 

adolescent. Location Kitchen, Hoefkade 35, or Yasmin, Brouwersgracht 2A, TH (Language: Dutch.-Eng) 

• Friday Oktober, 28 vanaf 19u: J-ATT, New Nomads Culture & Music discussion and preparation 

Mini-festival, location in Centre The Hague see later www.winwide.nl (language Ned.+Multilinguistic) 

• Zaterdag 30 oktober vanaf 16u: Mini-Muziek Festival ‘Op weg naar Vrede & Harmonie’, location De 

Zalen, Riouwstraat , 1 TH (language Ned.+Multilinguistic) 

 

Internal Meet, Greet & Eats (MGE’s)  
In preparation of our public ATTs we organise on Fridays various MGE-Brainstorms for our WINWIDE 

teams. Friends of WINWIDE also are warmly welcome!  

• Fridays: 16/09; 11/11; as from 18u: MGE-Brainstorms about Norms & Values. Location: St.Yasmin, 

Brouwersgracht 2A, TH 

• Fridays: 14/10; 4/11; 2/12 as from 19u: Informal I-ATTs/J-ATTs, New Nomads, Norms and Values 

Exchange of thoughts at different locations in The Hague Centre, see later www.winwide.nl   

• Tuesdays: 11/10; 13/12 vanaf 18u: SCKIE - Strategy & Quality committee meetings, only for 

committee members. Location Yasmin Brouwersgracht 2A, DH 

 

How to become friends of WINWIDE?  
By giving a donation of min. €50,- p/yr on account nr.NL06ABNA0471495336, you become a friend of 

WINWIDE. You have free entrance to our internal brainstorms and are a member of an inspiring, 

international network. You will also get discounts for all our public activities. Organisations interested also 

can become friends of WINWIDE for a min. amount of €250,- p/y, accessible for 5 participants.  

| Registration:  | Enquiries: vrienden@winwide.nl  | More info:  winwide@tiscali.nl   |   www.winwide.nl
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