WINWIDE’s Profiel, Acroniem en Methodiek
= Faciliteren en inspireren tot verbreding van ieders horizon
= Stimuleren van de kernkwaliteiten Wilskracht, Initiatief, Durf en Empathie
= Groen: harmonie groep (conform methode Daniel Ofman)
Geel: intellect individu (idem)
Administratie
=
 Oprichting:
WINWIDE is een stichting, opgericht op 23 februari 2009.
 Missie:
Samenleven in harmonie op weg naar vrede
 Doelstellingen: Culturen verbinden, Leer en Capaciteit Ontwikkeling (LCO)
 Pijlers:
Integratie, Emancipatie, Participatie (IEP)
 Instrumenten: De AlleTonenPodia (ATP) met ondersteuning van het AlleTonenKoor (ATK)
De AlleTonenTafels (ATT) en onze programma methodiek: de Nieuwe Nomaden
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AlleTonenPodium (ATP) en AlleTonenTafels (ATTs)
AlleTonenPodium = een instrument en platform om mensen met verschillende achtergronden en
culturen via muziek, dans, theater en andere kunstvormen kennis met elkaar te laten maken
en met elkaar te verbinden. Het inzetten en gebruiken van deze kunstvormen prikkelt en
inspireert het rechter deel van onze hersenen tot meer creativiteit, empathie en
inlevingsvermogen. Resultaat: nieuwe inzichten, emotionele en creatieve groei.
AlleTonenKoor = Door liederen uit verschillende culturen te zingen maken de ATK-leden met
verschillende (culturele) achtergronden de verbinding met elkaar en het publiek.

AlleTonenTafels

= een instrument, bestaande uit discussie Tafels, waar mensen met verschillende
achtergronden en culturen, onder het genot van een hapje en drankje uit verschillende
windstreken, maatschappelijke thema’s onder de aandacht brengen en op inhoud
bespreken. Door het uitwisselen van kennis leert men elkaar waarderen en wordt de
verbondenheid onderling verstevigd. De inhoud van onze thema discussies zijn complex, ons
intellect en ratio, de linkerhelft van onze hersenen, wordt geprikkeld en gestimuleerd.
Resultaat: heldere inzichten, intellectuele en rationele groei.
[Sinds 2009 zijn de thema’s Diversiteit, Mensenrechten, Onderwijs en Creatieve Ontwikkeling, Wereld
Godsdiensten en Filosofische Stromingen in een multiculturele setting interactief op de kaart gezet en
hebben WINWIDE’s Jongeren met hun ‘Green Cocktail’ het thema duurzaam leven in beeld gebracht.]

Methodiek = In WINWIDE’s Programma’s gebruiken wij als methodiek de Nieuwe Nomaden (NN) die wij
Als metafoor inzetten op onze zoektocht naar nieuwe of hernieuwde waarden die belangrijk
zijn om in harmonie op weg naar vrede te kunnen blijven leven tijdens de heftige
veranderingen in een samenleving door globalisering gedreven. Alleen door het inzetten van
de NN als metafoor zal het mogelijk zijn om objectief en realistisch op zoek te gaan en deze
zo nodige interculturele waarden in een multiculturele setting gezamenlijk te kunnen
(her)vinden om de eigentijdse dynamiek van onze globaliserende wereld met al haar
diversiteit te kunnen trotseren.
Wie zijn de Nieuwe Nomaden?

In onze hedendaagse tijd zijn wij allen Nieuwe Nomaden, hetzij live en/of virtueel reizend in
onze globaliserende wereld. De Nieuwe Nomaden is tevens een mooie passende eigentijdse
naam voor Autochtonen, Allochtonen, Migranten, Expats, etc. Met de naam Nieuwe
Nomaden zullen alle bestaande grenzen tussen deze namen vervagen, ja zelfs vervallen, in
letterlijke en figuurlijke zin.
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De AlleTonen Tafels en Podia zijn inititatieven van

WIN met Wilskracht, Initiatief, Durf en Empathie

