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HET BEGINT ALTIJD KLEIN 
Een vuur en een communitiy beginnen allebei met een vonk. ‘Een vonk is een klein deeltje dat zo 
heet is dat het zichtbaar gloeit.’ (Wikipedia) Een goede vonk is dé voorwaarde voor een goed 
vuur. Dat geldt voor kampvuren net zo goed als voor communities.  Als je de vonk te pakken hebt, 
bij jezelf, bij anderen, kun je zuurstof toevoegen, opstoken, bijstoken. Altijd vanuit de kracht, de 
vlammen die er al zijn.  
 



JE GAAT AAN DE SLAG MET WAT JE AANTREFT 
Als je een kampvuur wilt maken, moet je aan de slag met wat er is. Er zijn veel technieken om 
vuur te maken, maar het vuur pakt altijd weer anders uit, afhankelijk van je brandstof, het soort 
hout, wind en weer en de plek waar je het doet.  
Het mooie aan communitybuilding is dat het zich niet laat vangen in een methode of plan. Bij 
communitybuilding ga je aan de slag met wie en wat er is. Je sluit aan bij wat zich onderweg 
aandient: mensen, zijwegen, pitstops, dilemma’s, ondersteuners, obstakels en vergezichten. En je 
voegt er samen iets aan toe of maakt er samen iets nieuws van. Zoals dat ook vaak gebeurt bij 
streetart…  

Streetart in Olsztyn/Polen, Adam Tokuciejewski 



HET GAAT OM HET DOEN  
Om een vuur te maken en brandend te houden moet je een heleboel dingen doen én je moet 
erbij blijven, want anders gaat het uit. Dat geldt ook voor communities. Zij gedijen goed als je 
dingen met elkaar DOET én als je met elkaar in gesprek blijft. Elke dag weer opnieuw. En van tijd 
tot tijd ga je vieren wat je met elkaar gedaan of bereikt hebt, zodat meer mensen zich eraan 
kunnen verwarmen!   
 



HET IS EEN AMBACHT  
Vuur maken en  communities bouwen vragen om vakmanschap. Je kunt het als een ambacht zien. 
Kenmerken van een ambacht zijn volgens socioloog Richard Sennet onder meer: toewijding, 
flexibiliteit, traagheid, liefde voor details. Voor een communitybuilder komen daar vaardigheden 
bij zoals accepteren van toeval,  kunnen omgaan met onbeheersbare zaken en materiële 
beperkingen, frustraties uithouden, coulantie en verdraagzaamheid, waarderen van verschillen.   
 

Bron: www.blog.eventish.com 
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VUURTJES VAN ANDERE 
COMMUNITIYBUILDERS 



 
‘The best value of a project is 
not the project, but to bring 

people together.’ 
Jim Diers 
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