
 
                  

1 
 

 

Integratie Emancipatie  Participatie 
 

                                                                                   
  www.winwide.nl 

 

Jongeren AlleTonenTafels Projecten in Beeld   
JOURNAAL Periode 2014-2017  

Sandra Fransz/29 april 2017 
 

 
 

 
Jongeren Participatie Team en hun AlleTonenTafels (J-ATTs) Projecten 

In Bed met…, Green Cocktails, Spinozalezing, Jongeren Panel debat, Muziek-ATT 

 

INTRODUCTIE 

 
WINWIDE’s nieuwe Jongeren Participatie Team (JPT) is op 3 april 2014 geïnstalleerd. Een mooie pittige 
diverse groep bestaande uit 18 leden: Alessandro uit Italië, Antonio uit Spanje, Christie uit Hongkong, 
Danilo uit Chili, Francesca uit Italie, Guisanne uit Aruba, Rita uit Portugal, Lea, Rochelle en Stephanie uit 
Suriname, Katie uit Iran, Lucia uit Italië, Koen, Maxime en Meinard uit Nederland, Naomi uit Curaçao, 
Rox-Anne uit St. Maarten en Yuan uit China. Ze hebben hun wensen met elkaar gedeeld en in 3 groepjes 
gebrainstormd over hoe zij de Jongeren AlleTonenTafels (J-ATTs) in de periode 2014-2017 willen invullen, 
resulterende in de projecten en programmering beschreven in het hierna volgende.  
 
Rode draad J-ATT: (a) diner, (b) inhoud en spel, (c) muziek live en/of dj set, (d) beeldend materiaal.  
 
Projecten:  
0. Beeldend materiaal: Film/video Taskforce opstarten om beeldend materiaal van projecten te 

waarborgen 
1. In Bed met… over integratie, emancipatie en feesten 
2. Green Cocktail I: over  duurzaam leven met een gezonde levensstijl  
3. Green Cocktail II: familiedag   “       “                  “ 
4. Ontmoeting met Spinoza: Jongeren met verschillende achtergronden ontmoeten elkaar bij zijn lezing 
5. Panel Debat jongeren: Wereldgodsdiensten en Filosofische Stromingen 
6. Muziek ATT:  een feestelijke afsluiting na het Panel-Debat voor  jongeren en ouderen 
 
 

Programmering op hoofdlijnen voor de  vijf J-ATT projecten, 
 Workshops/verhalen/kennisuitwisseling en muziek over  Integratie nieuwe buitenlandse studenten 

(proj:1,34,5,6)  
 Debat over hedendaagse Integratie, Emancipatie, Participatie (IEP)topics (proj:1,2,3,4, ) 
 Lifestyle en duurzaamheid, talentenshow, muziek en creativiteit (proj:2,3) 

 
INHOUD JOURNAAL 
 

Dit beeldend  journaal omvat, naast de  introductie, de volgende onderdelen: 
 Projecten en programma’s 
 Conclusie 
 Appendix: Conceptvorm ‘Pop-up’ Ideeën JPT 
 Bijlagen met  inhoudelijke verslagen: 

o Bijlage A: Rapportage Lezing Spinoza en Proces + Besluitvorming Panel Debat Jongeren 
o Bijlage C: Rapportage en achtergronden Muziek-Alle Tonen Tafels voor jong en oud 

 
 
 
 

http://www.winwide.nl/
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PROJECTEN 

 

 

Project I:       Jongeren J-ATT in Bed met … vrijdag 14 november 2014 

 

 Voor wie? 
 
WINWIDE’s Jongeren Participatie Team (JPT) zoekt 
jongeren die en van FEESTEN houden, en van EEN 
STEVIG DEBAT…  

Ben je >18 jr?   Doe mee en kom naar … 
Café Rootz, Grote Marktstraat 14, 2511 BJ Den Haag 

 
 

Wat ga je beleven op deze avond.? 
PROGRAMMA 

20:00 Welkom drankje in bed 
20:45 In bed met ‘Holland’ Een Integratie Quiz 

21:30 In bed met Harry Springer ‘Zijn wij te 
geëmancipeerd?’ 

22:15 In bed met Danca da Beleza, Kizomba workshop 
23:00 In bed met DJ Spokerduck 

00:00 In bed met Rootz (After Party) 

 
 

Korte samenvatting:  
Leuke avond met veel heen en weer geloop van 
jongeren.  Interactie was goed en er werd intensief 
gediscussieerd en meegedaan met het emancipatie 
debat, integratie quiz en de dansworkshop. Tot in 
de vroege uurtjes werd er muziek gemaakt.  
Tussen de 50-70  jongeren zijn langs gekomen. De 
verwachting was 50. Locatie was wat klein, 
waardoor wat kleine irritaties, edoch geen 
incidenten van betekenis. Het JPT heeft dit goed 
aangepakt. 

 

 
 

  

  In samenwerking met: 

 Cafe Rootz 

 Culture Clash 

 Incombinacion 

Met dank voor de financiele ondersteuning aan: 
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Project II:        1ste Green Cocktail 28 maart 2015 
 

 
Een goede voorbereiding is een eerste vereiste! 
Dan kan JPT’s  1ste Green Cocktail beginnen… 

   

 

 

WINWIDE’s J-ATT 28 3 2015 
 
Korte samenvatting: 

Zaterdagavond 28 maart 2015 hebben onze jongeren met succes 

een interessante Jongeren Tafel, onze eerste ‘Green Cocktail’ 

neergezet en geïntroduceerd. De jongeren hebben hun talenten en 

capaciteiten laten zien met een leerzame lezing over ‘duurzaam 

leven’ en daarnaast voorbeelden gegeven  en laten proeven voor 

een gezonde, en duurzame levensstijl d.m.v.  recycling workshops 

over kleding, materialen en biologisch voedsel.  

Locatie: St. Yasmin, Brouwersgracht 2A, DH 

 

Deze 1ste Green Cocktail was een try-out en opstap naar een wat 

grotere activiteit voor jong en oud. Het streefaantal deelnemers 

was dan ook tussen 30-50 personen max. Rond 40 jongeren 

hebben deelgenomen. Er waren ook enkele ouderen aanwezig, 

waardoor een leuke interactie met een mooie kennisuitwisseling 

kon ontstaan. Het JPT heeft dan ook als 2de Green Cocktail voor 

een familiedag gekozen.  Het JPT heeft keihard gewerkt aan deze 

avond met als resultaat… EEN GEWELDIGE AVOND!!!  

 

Met dank aan WINWIDE’s film/video Taskforce voor de  leuke 

mooie foto’s!  Voor meer… zie JPT’s Facebook 
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Project III:    2de  Green Cocktail Zaterdag 24 Oktober 2015 

 

 
 
 

 

Programma 
Thema: Duurzaamheid met een ruilmarkt, een 
kinderclub, muziek-   

                   
 

en recycling workshops… 

 

 

 Highlights  

14:30u bij de kinderclub hebben 

kinderen (±6-12 jr.) een tekening ingeleverd op 24/10 

over duurzaamheid, het liefst op (hergebruikt) papier. 

<<< Deze zijn op de familiedag tentoongesteld.<<< 

De mooiste tekeningen ontvangen een verassing! 

Kinderen kunnen gratis aan het programma 

deelnemen. Het kinderprogramma wordt in Engels en 

Nederlands gegeven. Het algemene programma is in 

het Nederlands. 

 

 
 

17:00u de heer Joris Wijsmuller, wethouder Duurzaamheid,  opent de ruilmarkt. 
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18:00u bij de lezing staan we stil bij het werk van Philip de Roo en de belangrijke stappen 

die hij heeft gezet naar een duurzame samenleving. Zijn broer, Michel zal ons over Philips avonturen op de Noord Pool 
vertellen. http://www.philipderoo.nl/  

 

  

     
Broer Michel                       Philip de Roo                        Weth. Joris Wijsmuller    Michel de Roo                   Moeder de Roo en haar mooie gezin 

 

Wij zijn zeer vereerd en ontroerd om de familie de Roo als onze gasten te hebben mogen ontvangen en voor hun 
bijdrage aan onze familiedag. Wij waren allen onder de indruk hoe de familie gezamenlijk op een moedige manier het 
gedachtegoed van hun geliefde Michel die nog zo kort geleden in april jl. op de Noordpool tijdens een expeditie  naar 
de effecten van de opwarming van onze aarde  is verongelukt. Wij zijn blij van hen te mogen horen dat zij op een heel 
bijzondere manier hebben genoten van deze familiedag en complimenteerde WINWIDE voor haar mooie activiteiten.  
 

18:40u onze kookworkshop deelnemers laten u genieten van een heerlijke gezonde maaltijd. Met live jazz muziek 

sluiten wij de avond af… 

 
Locatie: Resto VanHarte, Diamanthorst 183, Mariahoeve, Den Haag 

 

Korte samenvatting:  

 
Een geweldige, mooie en bijzondere 
familiedag  met veel diepgang en inhoud.  
Heel veel  mooie mensen met een 
diversiteit aan achtergronden zijn 
langsgekomen. Migrant-autochtoon; jong-
oud; hoog-laag opgeleid; man-vrouw-kind 
kleuter. Allen hebben genoten van deze 
unieke en typische WINWIDE J-ATT 
familiedag. De interactie met elkaar was 
positief en harmonieus, ondanks de grote 
verschillen in diversiteit. CHAPEAU!!!  
Het JPT streefde naar 50-100 deelnemers. 
Zeker >65 mensen zijn langs gekomen; een 
mooi resultaat. 
 

 

We hebben veel geleerd over duurzaamheid tijdens de lezing,  de 
kleurrijke workshops en ruilmarkt, het heerlijke eten en prettige live 
muziek… een geweldige familiedag! 

Dank jullie wel JPT!!! 
 
Met dank aan, 

 Michel de Roo en zijn familie voor de waardevolle en leerzame lezing 
en de  indrukwekkende bijdrage van Philip in zijn leven in zijn strijd 
tegen de milieu vervuiling t.b.v. een schoon en gezonde leefomgeving. 

 de vrijwilligers van CC4U, Resto VanHarte, St. Yasmin en WINWIDE 
voor de ondersteuning van ons JPT, 

 aan stichting Incombinacion voor hun ondersteuning met de 
kindertekeningen voor de kinderclub, 

 aan onze foto/film Taskforce voor de prachtige foto’s en videos! Link 
voor meer:   
https://www.dropbox.com/sh/588it7tfkid85ky/AACFSE4FdpfzePDBj
8herno3a?dl=0  

en aan onze financiële ondersteuners…  

http://www.philipderoo.nl/
https://www.dropbox.com/sh/588it7tfkid85ky/AACFSE4FdpfzePDBj8herno3a?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/588it7tfkid85ky/AACFSE4FdpfzePDBj8herno3a?dl=0
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Project IV:      Spinoza lezing voor jongeren en ouderen 31 5 2016 
 

UITNODIGING   
dinsdag 31 mei 2016  
Vanaf 17:00 uur  

 
Jongeren en ouderen ontmoeten Spinoza bij WINWIDE’s  

Jongeren AlleTonenTafels 

 

Is de god van Spinoza een God voor vandaag? 
 
Jongeren en Ouderen gaan samen met dr. Ton de Kok in gesprek 
over het Godsbeeld in de eigen tijd.  
[Dr. Ton de Kok is docent Godsdienstwetenschappen & Filosofie en auteur 
van het boek ‘Wat is God..?’. Daarnaast is Ton de Kok ex-marinier, was 
CDA-2de Kamerlid en spreker bij WINWIDE MGE oude filosofen op zoek 
naar God.] 
 

Om de interactie tussen jongeren en ouderen op de avond in balans te 
houden willen wij hierbij de ouderen stimuleren om een jongere 
introduce(e) mee te nemen en de jongeren een oudere introduce(e). 
Jongeren en Introducees hebben gratis toegang! N.B.: De leeftijd 
van WINWIDE’s jongeren is van 18-35jr. 
 
Locatie:  het Kookplein, Muzenplein 121, Den Haag Centrum 
 

Programma (Nederlands) 
Vanaf 17.00u   Inloop en Registratie  
17.30-19.00u Hapjesbuffet en kennismakingsmoment 
19.00-21:30u Spinoza Lezing & discussie dr. Ton de Kok 
21:30-22:00u Mededelingen en sluiting 

 

 

Voorbereiding:  overleg met geestelijke 

begeleiders/docenten en coördinatoren 19 4 2016. 
 

Op 19 april jl. hebben wij een intern overleg gehad met 
de geestelijke begeleiders/docenten en coördinatoren 

m.b.t. het jongeren paneldebat op 27/10 a.s. en de 
daaraan gerelateerde Spinoza lezing op 31 mei a.s. In dit 

overleg hebben wij besloten om de Spinoza lezing voor 

jongeren en ouderen te combineren omdat het leuker en 
leerzamer is voor jong en oud om kennis te maken met 

elkaars gedachtegoed. Ook verwachten wij dat hierdoor 
het intergenerationeel begrip wordt vergroot.  

 

Op 31 mei heeft Ton de Kok met verve zijn lezing over 
Spinoza’s gedachtegoed gegeven en uitgelegd hoe zijn 

gedachtegoed goed aansluit in onze eigen tijd.  
 
N.B. Door omstandigheden heeft WINWIDE de Spinoza lezing 
voor jongeren samengevoegd. De Spinoza lezing van 7 juni jl. is 
hierdoor vervallen.  
In bijlage B wordt deze wijziging verder toegelicht. Een 
uitgebreidde inhoudelijke rapportage is in bijlage B te lezen.  

 
 
 
 
 

Met dank voor hun financiële ondersteuning aan: 

 

 
 

Project V:    Jongeren Panel Debat 27 oktober 2016 
               Levensbeschouwing en Filosofie 

 
Thema: Emanciperen in eigenheid met behoud van je 

ideologie 
 

Gebleken is dat het de geestelijke leiders/docenten niet 
gelukt is om stevige werkgroepen te vormen vanuit de 
eerdergenoemde verschillende levensbeschouwingen.   
Wij hebben dan ook besloten om het Jongeren Panel 
debat te annuleren. In bijlage A vindt u uitgebreide 
informatie over de achtergronden van het proces en 
besluitvorming tot annulering van Panel Debat. Door 
deze annulering zal ook de Muziek afronding op 29 
oktober aangepast moet worden. In bijlage leest u alle 
details over  de gewijzigde data en aanpassingen m.b.t. de 
uitvoering  van Muziek ATT in haar nieuwe vorm. 

 

 

 
Vervolg: Nieuwe vorm Jongeren Panel Debat 
 
 
Nieuwe vorm voor dit panel debat zou kunnen zijn om 
jongeren en ouderen kennisuitwisseling debatten m.b.t. 
bovengenoemde,  e.a. gevoelige thema’s te organiseren 
o.l.v. de jongeren zonder geestelijke leiders/docenten, 
maar via de universiteiten met  studenten/leerlingen 
vanuit het Boeddhisme, Humanisme en Taoïsme die wel 
interesse getoond hebben deze debatten alsnog te willen 
organiseren. Belangrijk hierbij is dat deze debatten tussen 
jongeren en ouderen plaatsvindt, waardoor het 
generatieverschil in interpretatie zal vervagen en de 
vervreemding tussen jong en oud geen kan worden 
voorkomen.  
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Project VI:      Muziek AlleTonenTafels voor jong en oud 26 11 2016  
ter afsluiting van het Panel Debat 

 

 
Programma inleiding  Zaterdag 26 november a.s. 

17:30u 
De Zalen Riouwstraat 1, Den Haag 

Aanmelden: meet-greet-eats@winwide.nl  
 

WINWIDE Muzikale Jongeren AlleTonenTafels 
Ontmoeten de Nieuwe Nomaden  

met  
Bas van Splunter, koordirigent;Henk Mak van Dijk, 

piano;  
Itzel Trejo Medecigo mezzo-sopraan 

Waar woorden te kort schieten spreekt muziek… 
In tijden waar grillige bewegingen de orde van de dag 
zijn en waar snelheid en globalisering een onrustige 
omgeving creëren zal de behoefte naar stilte en 

luisteren nodig zijn en toenemen. 
Met Muzikale ontmoetingen in onze Nieuwe Nomaden 
programma’s wil WINWIDE de verbinding maken 

tussen de verschillende culturen in onze samenleving. 
Met deze eerste Muzikale Ontmoeting sluit 

WINWIDE haar activiteiten dit jaar muzikaal af en 
geeft een startsein voor onze Muzikale ATTs in de 

toekomst. 
Wat gaat u vanavond beleven..? 
 

Met dank aan:           

  
N.B. Door omstandigheden zijn data en intentie van deze Muziek-ATT gewijzigd in eerste instantie van 29/10 

naar 26/11. Uiteindelijk heeft deze activiteit op 27 januari 2017 plaatsgevonden. In bijlage B van dit beeldend 

verslag is een uitgebreide inhoudelijke rapportage over de Muziek ATT, de redenen en achtergronden van deze 

verandering en de nieuwe vorm in de toekomst.  
 
 
CONCLUSIE & VERVOLG 

Tenslotte hebben wij, ondanks de tegenslagen en mede dankzij de ondersteuning van het Oranje Fonds 5 
van de 6 projecten kunnen neerzetten.  
Vervolg: Het leven van jongeren en het JPT is continu in beweging. Door het werk zoeken en vinden, 
studeren, reizen, verhuizen etc. hebben er tijdens deze periode verschillende  wisselingen plaatsgevonden. 
De harde kern wordt nu gevormd door 9 leden. Om de drukte en grilligheid in samenleving te ondervangen 
gaat de voorkeur van het JPT uit om de activiteiten zoveel mogelijk als Pop-up activiteiten te organiseren en 
hebben hiervoor een concept voorstel ingediend, zie appendix van dit stuk.   
 

***** 

 
Appendix:  Concept vorm ‘Pop’-up Ideeën JPT 
 
Bijlagen:  

 Bijlage A: Inhoudelijke Rapportage Spinoza en Panel Debat Jongeren 
 Bijlage B: Inhoudelijke Rapportage Muziek-Alle Tonen Tafels voor jong en oud 

 
 

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

 

mailto:meet-greet-eats@winwide.nl
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APPENDIX 
 

Concept vorm ('Pop up') Ideeën JPT 
Ontmoeting 18/02/17 SF met Francesca Becci en Lucia Guaita, JPT Coördinatoren  

 
Afgelopen zaterdag hebben, Francesca, Lucia en ondergetekende een leuke inspirerende ontmoeting gehad over 
verschillende ideeën/concepten voor WINWIDE  om aandacht aan te geven en op te starten met het JPT e.a. 
geïnteresseerde Winwide-ers.  
 
Tijdens dit gesprek zijn volgende bijzondere ideeën boven tafel gekomen. Leuk en mijn voorstel is om deze binnen 
WINWIDE met elkaar gezamenlijk uit te werken: 
a) Workshops duurzaamheid voor kinderen: Binnen haar netwerk is Lucia programma’s tegengekomen m.b.t.  tot 

duurzaamheid voor het onderwijs, specifiek gericht op kinderen. Uit ervaring is gebleken dat het erg moeilijk is 
om deze programma’s binnen de school programma’s te verwerken, vanwege gebrek aan tijd en geld in het 
onderwijs. Wellicht een idee voor WINWIDE om hier op in te spelen en deze programma’s in eerste aan de 
ouders te laten zien en later samen met (hun) kinderen uit te werken. Dit in vervolg op onze Green Cocktail en in 
het kader van onze pijler Participatie en LCO doelstelling (Leer & Capaciteit Ontwikkeling). Doelgroep: 
Volwassenen, ouders en kinderen. 

b) Ondernemerschap vrouwen – ‘Housewife Design’ model voor hoger- en lager opgeleiden: 
o Lager opgeleiden: Afhangende van het taal niveau kunnen wij deze vrouwen de weg wijzen naar 

organisaties die zich al jaren met deze doelgroep bezighouden en reeds werken in groepjes waar de 
vrouwen hun creativiteit kunnen inzetten, zoals St. Yasmin, Sarita e.a. De wat beter opgeleide en 
Nederlandssprekende vrouwen en mannen die een eigen zaak of winkeltje willen opzetten, kunnen wij 
naar de Kamer van Koophandel (KvK) verwijzen. De KvK organiseert in dit kader veel activiteiten en zij 
kunnen ondersteuning geven bij het opzetten van een eigen bedrijf, waar nodig. Aansluiting bij Winwide 
is ook mogelijk voor beter opgeleiden. Doelgroep:  M/V uit een andere cultuur met een educatieve 
achterstand. Dit in het kader van onze pijler Emancipatie en LCO doelstelling .  

o Hoger opgeleiden: Het ‘Housewife Design’  model voor hoger opgeleiden bestaat naar ons weten nog 
niet voor hoger opgeleiden. We zien dat vrouwen in het algemeen niet de doorstart willen/kunnen 
maken naar management en/of bestuurlijke functies, ondanks alle gegeven quota’s en impulsen via de 
overheid. Door gebrek aan opvang, huishoudelijke taakverdeling en verantwoordelijkheden verkiezen 
niet alleen vrouwen, maar  soms ook mannen, om hun educatieve capaciteit stil te laten staan i.p.v. 
verder te ontwikkelen,  zeker wanneer er kinderen in het spel zijn. Een carrière achter-stand op de 
arbeidsmarkt  is hiervan het gevolg.  Een ‘Housewife Design’ model, waarin vrouwen onderling de 
huishoudelijke taken en verantwoordelijkheden kunnen opnemen en gezamenlijk kunnen delen zou 
soelaas bieden. Doelgroep: Hoger opgeleide vrouwen, mannen en eenouder-gezinnen. Dit in het kader 
van onze pijler Emancipatie, Participatie en LCO doelstelling. 

c) Sjamanisme en bovennatuurlijke fenomenen: Lucia heeft tijdens haar stageprojecten in Ecuador gewerkt met 
Inlandse mensen (Indigenous people) en kennis gemaakt met het Sjamanisme. We dachten het een leuk idee om 
te kijken hoe verschillende culturen over het Sjamanisme en bovennatuurlijke fenomenen denken en hiermee 
omgaan. Bovennatuurlijke fenomenen komen in elke cultuur voor en zullen raakvlakken hebben.  Wellicht een 
geschikt onderwerp om mensen en culturen met elkaar te verbinden  Dit in het kader van onze missie (harmonie 
en vrede door culturen met elkaar te verbinden), ‘pop-up’ activiteiten en LCO doelstelling . 

 
N.B.: Voor ideeën a) en b) zullen wij naar een subsidieaanvraag of crowdfunding moeten toewerken.  Idee  c) 
kunnen we in eerste instantie zonder subsidie binnen WINWIDE uitwerken en kijken hoe ver wij komen.  In de nazit 
van onze Lente MGE op 10 maart a.s. kunnen wij eventueel  aan deze ideeën verdere aandacht  geven. 
Graag SF contacteren  voor vragen, aanvullingen, etc… Nieuwe ideeën  zijn natuurlijk ook van harte welkom! 
 
JPT/SWF 21 feb.’17 

 


