
Hoe gaat het met Nijmegen in Dialoog? 

September 2020 is het project Nijmegen in Dialoog gestart door het
vormen van een projectgroep, organiseren van eerste (creatieve)
dialogen en de eerste training aan dialoogbegeleiders door Utrecht in
Dialoog. In het eerste projectjaar zijn ongeveer 60 Nijmeegse
dialoogbijeenkomsten geweest, waaronder 20 dialogen in de eigen
netwerken van de getrainde dialoogbegeleiders, 5 online dialogen over
Corona gerelateerde onderwerpen en een dialoog tussen jong en oud
georganiseerd door het Huis van Compassie, 3 dialogen bij Bureau
Wijland waaronder een met de Shelter City gast, een dialoogreeks voor
medewerkers van het COiL, dialogen voor 80 jongeren en twee keer een
serie creatieve dialogen door Stichting KUS. Totaal met meer dan 300
deelnemers. 
De officiële start van het project was 26 maart 2021 met uitreiking van
de certificaten door wethouder Grete Visser aan de eerste 12 getrainde
dialoogbegeleiders.  Begin juli ontvingen bij een klein feestje weer 4
dialoogbegeleiders een trainingscertificaat.
Een groep van 40 vrijwilligers zet in om (toekomstige) dialogen te
realiseren. Naast dialoogbegeleiders zijn er technische hosts voor online
dialogen, gastvrouwen en heren bij fysieke dialogen en vrijwilligers en
stagiaires, die bijdragen aan de PR. . 
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In juni zijn er bij het Huis van Compassie dialogen gevoerd
met 10 studenten over een maatje zijn voor een ander en zelf
een maatje nodig hebben. 
Ook zijn er dialooggesprekken begeleid met een kleine 70
VMBO-leerlingen van de tweede klas van het
Montessoricollege. Dit als onderdeel van een event in De
Lindenberg van het project Ieder Talent Telt. Het thema van
die dag was ‘Inclusie’. 
Bij gesprekken in kleine groepjes over ‘Erbij horen’ hebben
leerlingen gepraat over waar ze aan denken bij Erbij horen en
wat hun ervaringen daarbij zijn. Ook hebben ze hun dromen
verwoord over het thema erbij horen en acties bedacht, om
die droom waar te kunnen maken.
Na afloop van de dialoogjes waren de reacties van leerlingen:
“Je praat met mensen, waar je normaal niet mee spreekt” en
“Rustig praten, doen we niet vaak”. 
Een andere leerling, die zei op school niet bij een groepje te
horen maar op de sportclub wel, noemde het gesprek "Fijn en
niet fijn". 
Voor Nijmegen in Dialoog was de eerste keer met dialogen
voor scholieren van 13, 14 of 15 jaar een positieve en
leerzame ervaring voor de dialoogbegeleiders. 

Afgelopen datum: 30 juni

Het dialooghuis 

Het Dialooghuis is de plek waar dialoogbegeleiders
ervaringen met elkaar kunnen uitwisselen of kunnen oefenen
en voorbereiden. Het Dialooghuis is elke laatste
woensdagavond van de maand van 19.30 uur tot 21.00 uur. 
De eerstvolgende keer na de zomervakantie is op woensdag
29 september bij het Huis van Compassie Vlietstraat 20 B

Zomerdialogen
Zomerdialogen over Ouder worden 
15 juli 10.00 - 11.45,  ouder worden doe je voor de eerste keer
29 juli 10.00 - 11.45,  ouder worden en je jong (blijven) voelen
12 augustus 10.00 - 11.45, ouder worden en verbonden blijven

Locatie: Tuin van het Oude Weeshuis
Aanmelding voor een of meerdere dialogen via mail info@coil-net.nl

Zomerdialogen over Tijd 
5 augustus 15.00 - 16.30, vakantietijd
19 augustus 15.00 - 16.30, tijd voor een feestje 
26 augustus 15.00 - 16.30, alle tijd 

Locatie: Huis van Compassie Vlietstraat 20 B
Aanmelding voor een of meerdere dialogen via mail
post@huisvancompassienijmegen.nl 

Dialogen met jongeren

 "Rustig praten. Doen we niet vaak."
 

Naar aanleiding van verwoorden van de droom: 
"Ik stuur je een Tikkie"

Quote(s)
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