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ORGANISATIE SCHEMA/CHART – Winwide’s AlleTonenTafels 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
Hierbij een korte toelichting en aanvullende informatie: 
 I-ATTs: In samenwerking met de Haagse Brug, de internationale tak van de Gemeente Den Haag gaan wij ons I-ATT 

programma ‘Nieuwe Nomaden’ ook in  andere stadsdelen uitzetten. Het algemene thema van onze I-ATTs zijn 
gericht op Integratie, Mensenrechten en Vrede. 

 J-ATTs: Ons JPT heeft voor hun vervolg J-ATTs als hoofdthema’s duurzaamheid (materialen, design) en recyling 
(mode, voedsel) gekozen.  

 D-ATTs: In Delft gaan de werkgroepen zich bezig houden met Integratie, Emancipatie en Participatie onderwerpen. 
Zij willen deze in een theater vorm gaan weergeven. 

 ATT-MGE’s: Onze discussie serie Wereldgodsdiensten en Filosofische Stromingen  lopen goed. De thema’s worden 
door onze gasten met veel belangstelling en enthousiasme ontvangen en onze Meet,Greet & Eats worden 
maandelijks door >65 personen bezocht.  Onze serie in 2015 belooft  zeker bijzonder interessant te worden… zie 
onze activiteiten Agenda!  

 LCO-ATTs (Leer & Capaciteit Ontwikkeling Tafels): 
- Culinaire Tafels; Muziek-Dans-Theater; Film-Video-Design: zijn voor iedereen toegankelijk en hebben als doel 

de creatieve talenten te ontwikkelen en Jong en Oud met elkaar te verbinden. 
- IEP-Praatgroepen:  Bij de WINWIDE’s  IEP-Praatgroep kunnen mensen in een veilige omgeving hun ervaringen en 

behoeftes over Integratie, Emancipatie en Participatie (IEP) onderwerpen delen en verdiepen. Met het opstarten 

van deze Praatgroep is ons ATT concept nu, na 5 jaar, een holistisch geheel geworden en voltooid.   
Diana van Ringelensteien/Sandra Fransz - juli. 2015  
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