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Nijmegen in Dialoog gaat de wijken in!

Rondom de verkiezingen spraken Nijmegenaren met elkaar over waar ze
zich ‘Thuis in Nijmegen’ voelen en hoe hun droomstad Nijmegen eruit
ziet. Dit bij bijeenkomsten in het centrum van Nijmegen, in Dukenburg,
in Nijmegen Noord en in Nijmegen West.

In navolging van de maandelijkse dialoog bij de Wijkfabriek in de
Wolfskuil (elke 3e donderdag van de maand van 10-12 uur) gaan we ook
in andere wijken regelmatig dialoogbijeenkomsten organiseren. 
In Nijmegen Oost is er eens per twee maanden een bijeenkomst in de
Lutherse Kerk op woensdagavond in samenwerking met stichting De
KIM. De eerstvolgende Dialoog is op 6 april van 19-21 uur met als thema
‘EenSaamheid’.
Bij de sfeervolle tuinderij De Warmoes in Lent starten we vanaf 12 april
(thema 'Een goeie buur') op elke 2e dinsdagochtend van 10-12 uur de
Warmoese dialogen. Ook op de dinsdagen 10 mei, 14 juni en 12 juli
2022.
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Hoe gaat het met Nijmegen in Dialoog? 

Talk of the Town
 E-nieuwsbrief van Nijmegen in Dialoog 



Bij bibliotheek Zwanenveld bij winkelcentrum Dukenburg
komen in overleg met Bibliotheek Gelderland Zuid
maandelijkse dialogen op vrijdagmiddag met bezoekers
van het Taalcafé en andere Dukenburgers. Bij Huis van
Compassie in het Waterkwartier is er op maandagavond
plaats voor dialoogmaaltijden: lekker eten in combinatie
met een goed gesprek. 

En er zijn plannen voor dialogen in Brakkenstein en
misschien wel in de buurt van de nieuwe vrijwillige
dialoogbegeleiders, die bijna klaar zijn met de training. Zie
de website en Facebookpagina voor de actuele agenda.

Wil je een dialoog in jouw eigen omgeving over een
onderwerp, wat daar speelt? 

Laat het weten per mail:
ineke@huisvancompassienijmegen 

of bel: 06-42908699

(Verkiezings)dialoog

Nijmegen in Dialoog heeft in verschillende Nijmeegse
wijken (verkiezings)dialogen georganiseerd met als
gespreksthema: Thuis in Nijmegen: Wat maakt
Nijmegen, van de plek waar je woont, tot een thuis?
Hoe kunnen we dit thuisgevoel versterken in jouw
buurt, wijk en de stad? 
 
Dinsdag 8 maart kwamen wijkgenoten uit Nijmegen
Noord en Lent bij elkaar op de historische tuin in Lent
(Warmoes). De dialoog startte met een creatieve
opdracht waarbij gespreksleider René van onze
contouren een portret maakte. Over deze portretten
legde hij de contouren van onze wijk en wij deelden
met elkaar wat dit beeld bij ons opriep. 

Thuis in Lent en Nijmegen Noord
Wat een bijzonder gesprek ontstond er zo. We voelden
ons allemaal 'nieuwe Nijmegenaren'. Elders in het land
geboren en getogen, zijn we allemaal thuisgekomen in
Lent en Nijmegen Noord. Een relatief nieuw stadsdeel
dat alles in zich heeft: een fijne woonomgeving, veel
jonge gezinnen, ruimte, natuur, waterpartijen, de
boomgaarden, scholen en opvang. En de stad Nijmegen
op een kwartiertje afstand. 

Warmoes Historische tuin Lent / Nijmegen-Noord
Ik ben heel dankbaar om in Lent te wonen,
zegt Janneke. Alle faciliteiten binnen
handbereik, en toch rustig.’

Waal als verbinding
Waar de Waal een lange tijd gezien werd als
een grens, een barrière tussen oud -en nieuw-
Nijmegen, zien wij het juist als een
verbindend element. ‘De stroom van de Waal
is als de stroom van het leven’, zegt
gespreksleider René. ‘Een levensader die ons
en onze samenleving verbindt.’

Trots op Nijmegen
Dialoog in Nijmegen is bedoeld om
wijkbewoners met elkaar in contact te
brengen, die elkaar op een andere manier niet
zo gauw zouden ontmoeten. Dit werkte
wonderbaarlijk goed in de historische tuin.
We voelden ons allemaal heel erg verbonden
met ‘ons’ Nijmegen en ook met elkaar. Ilja
verwoordde het als volgt: ‘Ik ben een
Nijmegen-Noordernaar en ik ben er trots op.’



Volg ons ook op Facebook: @nijmegenindialoog

In maart en februari organiseerde Nijmegen in Dialoog
samen met stichting KUS groepsgesprekken in het
centrum van de stad. De laatste in de reeks dialogen bij
de eerste verdieping van de Passage Molenpoort was op
24 maart met het thema ‘Hoezo Anders?’

Ter inspiratie van het gesprek werd het voorleesboekje
‘Mijn Erwtje, een uitgave van Joleijt Educatieve
Producten gebruikt.

Hoezo anders?

Eind 2021 waren er zes dialogen in het
ZelfRegieCentrum Creatief met gesprek
genoemd over Zelf kiezen, Zelf doen, Samen
doen en Omgaan met teleurstelling. De
gesprekken werden begeleid door een
Nijmegen in Dialoog begeleider, tevens
Stichting KUS medewerker. Het
ZelfRegieCentrum is een Centrum speciaal
voor mensen met een beperking.

De gesprekken verliepen volgens de
methode van Nijmegen in Dialoog, op
onderzoek gaande naar onze droom en wat
we kunnen doen om die droom te
verwezenlijken. Het waren creatieve
gesprekken, waarbij ook getekend en
geschreven werd. De deelnemers wilden
graag meer gesprekken en dus kwamen we in
maart 2022 nogmaals drie keer bij elkaar. De
eerste keer vertelden we elkaar de
belangrijke zaken, die ons bezig hielden in
ons leven. Daaruit haalden we twee
onderwerpen waar we allemaal mee bezig
waren om de volgende twee keer over te
praten, te tekenen en te schrijven: Ruimte
voor jezelf en Onze passie, missie in het
leven. "Wat werkt de methode toch goed",
vond een deelneemster. "Ik was heel blij om
mee te doen", vertelde de ander. We hadden
gesprekken waar ieder wat aan had, om over
na te denken, te groeien en praktisch toe te
passen.

Laatste in reeks dialogen bij Passage Molenpoort

Creatief met gesprek
bij ZelfRegieCentrum (ZRC)

De maker van het boekje Joris Leijten over ‘Mijn
Erwtje’:
‘’Veel mensen zien andere mensen als anders, vreemd,
naar en eigenaardig. ‘Hoezo anders?’ is de stelling in
deze dialoog. Mensen met beperking worden soms
gezien als anders. Volgens Jop en oma Jet in ‘Mijn
Erwtje’ heeft iedereen zijn eigen beperkingen. Al deze
beperkingen groot of klein worden erwtjes genoemd en
dat maakt iedereen juist gelijk.”
Zie ook: https://www.joleijt.nl/erwtje/

De reactie van auteur Joris Leijten, die zelf ook
meedeed aan dialooggesprek, na afloop: 
“Ik vond het heel bijzonder hoe open mensen waren
over hun "erwtjes". Zeker voor herhaling vatbaar.”

https://www.joleijt.nl/erwtje/

