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WINWIDE's terug- en vooruitblik 2016/2017 
  
WINWIDE kijkt terug op een grillig jaar met mooie momenten en diepte punten in onze omgeving en daarbuiten. 
In het Nieuwe jaar gaat onze aandacht uit naar meer eenheid in diversiteit en naar kwaliteit van het leven in onze 
wervelende samenleving. Met onze programma’s zullen wij aan deze wens bijdragen.  
  
Hieronder geven wij u een terug- en vooruitblik van deze programma’s:  
Nieuwe Nomaden  

 Terugblik  
In 2016 heeft WINWIDE met ons Nieuwe Nomaden programma flinke stappen vooruit gezet. Wij hebben dit 
initiatief verder ontwikkeld tot een interessant concept waar wij met de Nieuwe Nomaden (NN) als metafoor 
waarden en normen aan de orde stellen, welke essentieel zijn voor een Nieuwe Nomade om in een 
globaliserende samenleving te kunnen functioneren. Deze Waarden en Normen zijn vanuit een internationaal 
perspectief belicht door onze multiculturele teams en bediscussieerd.  
Wie zijn de Nieuwe Nomaden? Dit zijn wij allen, autochtoon, migrant, expat en re-expat die voorbij de grenzen 
van hun eigen waardestelsel reizen; hetzij vrijwillig of gedwongen; reëel of virtueel. Naast deze NN definitie die 
wij in het afgelopen jaar hebben gecomponeerd hebben wij ook karakteristieken, rollen, eigenschappen, natuur- 
en basis waarden voor de Nieuwe Nomaden kunnen schetsen om in vrede en harmonie te kunnen leven in de 
hectiek en grilligheid van een globaliserende wereld.  

 Vooruitblik  
In 2017 gaan wij per vakdiscipline bekijken welke waarden de Nieuwe Nomaden willen hanteren in hun vak om 
deze duurzaam uit te kunnen voeren. In deze programma’s zal WINWIDE de resultaten van haar projecten van de 
afgelopen 8 jaar en haar ervaring met de dynamiek van diversiteit in onze samenleving meenemen. Ook bekijken 
wij hoe de Nieuwe Nomaden met onze hedendaagse vaste normen kunnen omgaan. Zijn vaste normen wel te 
hanteren voor een Nieuwe Nomade in de snelle en grillige ontwikkeling van deze tijd? 

 Meedoen?  
De NN brainstorm discussies worden in eerste instantie intern binnen WINWIDE besproken en de resultaten 
worden daarna met het publiek gedeeld en ter discussie gesteld. Wilt u onze interne brainstorms bijwonen of 
ondersteunen dan kunt u ondergetekende contacteren voor meer informatie via winwide@tiscali.nl  .   
  
Muziek AlleTonenTafels 

 Terugblik  
In het vervolg op onze cyclus Wereldgodsdiensten & Filosofische Stromingen hebben wij ervaren dat 
kennisuitwisseling van gedachtegoed essentieel is om de verwijdering tussen mensen en hun diversiteit aan 
achtergronden te voorkomen. Helaas hebben wij ook moeten constateren dat voor dialoog en debat de 
verbindingsfactor bij ideologieën beperkt blijft door de diversiteit aan bestaande leerstellingen, dogma’s en 
uitingsvormen, waardoor het proces naar interreligieuze/levensbeschouwelijke debatten kunnen stagneren.  

 Vooruitblik  
In de hedendaags hectiek en grillige ontwikkelingen in onze samenleving en daarbuiten zien wij ook dat woorden 
te kort schieten in debat en dialoog. Met het opstarten van onze Muziek AlleTonenTafels (M-ATTs) verwachten 
wij dat muziek en creativiteit de communicatie tussen mensen kan verzachten en het gesprek zich positief zal 
voortzetten.       

 Meedoen?  

http://www.winwide.nl/
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Op vrijdag 27 januari 2017 proost WINWIDE op het Nieuwe Jaar en luiden wij onze Muziek AlleTonenTafels in. U 
bent van harte welkom! Zie programma flyer in bijlage. Aanmelden via meet-greet-eats@winwide.nl of via 
ondergetekende winwide@tiscali.nl .  
 GRAAG TOT ZIENS…                                                                                                     

Mede namens WINWIDE’s bestuur, 

 

Een voorspoedig, gezond Nieuw Jaar in eenvoud, harmonie en vrede 
wenst WINWIDE u in 2017! 

Sandra W. Fransz 
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