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Volop dialoog in Nijmegen 2023!

Na de succesvolle Week van de Dialoog over ‘Samen Thuis’ (zie verderop in
deze nieuwsbrief) stond in de laatste maand van 2022 het thema
'Familiebanden' centraal bij dialoogbijeenkomsten in de wijken. Bij Huis van
Compassie en bij de nieuwe locatie Griffioen werd gepraat over de betekenis
en waarde van familie en over speciale familiebanden. Bij de maandelijkse
dialoog op de derde vrijdagochtend van de maand in de Wijkfabriek was ‘Je
moeder’ een mooi thema om over uit te wisselen.

In de eerste maand van het nieuwe jaar zijn er dialogen over het
toepasselijke onderwerp ‘Goede voornemens’: “Maak jij (goede)
voornemens of juist niet? Wat is jouw succes bij het volhouden van
goede voornemens?” Dialoogbijeenkomsten zijn gepland in Hees, in het
Waterkwartier, in de Wolfskuil en bij BUUR Brakkenstein.

Bij Huis van Compassie gaan we naast 'gewone dialogen', in 2023 eens
per maand een creatieve dialoog doen. We gaan dan creatief met een
thema aan de slag door middel van een collage maken, tekenen, schrijven
of op een andere manier. We vragen de deelnemers aan de dialoog te
delen wat ze gemaakt hebben. We hebben positieve ervaringen met deze
vorm van dialoog met studenten, scholieren en met mensen die minder
talig zijn. En het levert ook nog eens mooie creaties op! 
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Op de agenda van 2023 staan vier dialogen bij
bibliotheek Zwanenveld, om te beginnen op vrijdag
17 maart met het thema: ‘Boek van je leven’ en er
komt een Vrijheidsontbijt met dialoog in
Dukenburg. Voor andere dialooglocaties: kijk op
onze website of op de Facebook-pagina!

Ook gaan we in 2023 door met dialogen op maat
met en voor jongeren!

Week van de Dialoog 2022
Op 8 verschillende locaties dialoog 

met 100 Nijmegenaren!

In de nationale Week van de Dialoog zijn op 8
verschillende locaties groepsgesprekken over het
thema ‘Samen Thuis’ gevoerd. Een kleine 100
Nijmegenaren, waaronder leerlingen van een
middelbare school, ging met elkaar in gesprek bij de
Lutherse Kerk, in bibliotheek Zwanenveld, tijdens een
dialoog(maaltijd) bij Huis van Compassie, bij
woonzorgcentrum Griffioen en bij historische
tuinderij De Warmoes. Dat dankzij de inzet van in
totaal 16 getrainde dialoogfacilitators. Er zijn
boeiende gesprekken gevoerd, waarin allerlei
verschillende mensen elkaar beter hebben leren
kennen door persoonlijke ervaringen te delen.

Beschemering

Schermen verhullen geheimen;
maar - ik wíl - ik wíl - ik wíl -
zóveel wíl ik
én weten.

Soms werkt gesleutel
wachtwoorden? nee,
wachtstilte
(of winnen … jaaah winnen!)
de oren spitsen:
om open te krijgen
door te breken
binnen te raken
los te weken
te wenden
te ontkomen
te vergeten
te ontluiken.

Ik val - in de armen van mijn beschermheilige,
met de ogen open in winterslaap
gooi de trossen
laat de luiken los
m’n ambities varen.

Er zijn voldoende stoelen
voor twee of meer.

René, december 2022
Na Dialoog over ‘Winterklaar?’

Groene Dialogen in

Nijmegen west

Samen met Dar al Yasmin, Huis van Jasmijn, willen
we in Nijmegen West groene dialogen organiseren. 

Dar al Yasmin wil verschillende wereldculturen met
elkaar verbinden, via het thema duurzaamheid. Via
bewonersintiatieven nodigen we nieuwkomers en
Nijmegenaren die hier al veel langer wonen uit om
met elkaar in gesprek te gaan over groene thema’s
als ‘Zorgen voor de aarde’ of ‘Groen doen’. Op
plekken in Neerbosch Oost, Waterkwartier en de
Wolfskuil. 



Volg ons ook op Facebook: @nijmegenindialoog

Burgemeester Dales prijs voor Mariet Mensink!

Mariët Mensink van Stichting KUS wint Burgemeester Dales prijs!

Mariët Mensink krijgt op 27 januari 2023 de Burgemeester Dalesprijs voor haar inzet voor onder andere het
Wereldvrouwenhuis, Stichting Noodopvang Vluchteling Nijmegen (SNOV) en Stichting KUS. 

De Burgemeester Dales prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan iemand die vrijwillig werk doet dat te maken heeft met
artikel 1 van de grondwet, het niet-discriminatiebeginsel, werk rond emancipatie van minderheden en gelijke
behandeling van achtergestelde groepen. 

Mariët is al vanaf het begin bij Nijmegen in Dialoog, als lid van de projectgroep en als eerste getrainde
dialoogbegeleider heeft ze andere vrijwilligers helpen opleiden. Voor Stichting KUS zijn veel creatieve dialogen
door haar georganiseerd en begeleid door heel Nijmegen en bij het Zelfregiecentrum. 

Wij feliciteren Mariët van harte met deze welverdiende en eervolle prijs.

Geïnteresseerd in vrijwillige dialoogbegeleiding?

Er komt weer een gratis training van vier dagdelen voor
vrijwilligers, die Nijmeegse dialogen willen faciliteren! 

Hou je van een goed gesprek en wil je Nijmegenaren,
die elkaar niet kennen met elkaar verbinden via
dialogen? In de training leer je de waarderende
dialoogmethode gebruiken. Je krijgt na afloop een
certificaat.

Graag verwelkomen we ‘jonge’ dialoogbegeleiders in
onze groep. 

Voor info en opgave: 
mail: ineke@huisvancompassienijmegen.nl 
tel: 06-42908699 

Gratis training 

http://www.facebook.com/nijmegenindialoog
mailto:ineke@huisvancompassienijmegen.nl

