
Celebrating and inspiring inclusive 
communities 

Een internationale bijeenkomst over community building & inclusieve buurten 

 

18 april 2016 -  18.00 uur – Amsterdam - Studio K. - Timorplein 62  
 
Een avond met verhalen over community building en inclusieve buurten. Met als 
speciale gasten Philip Booth, community builder uit Gloucestershire/GB en Marieke 
Jongmans, community builder uit Hilversum.  

 
 
Wat hebben story catching, sofa chats en shared lunches te maken met het werken aan een buurt 
waar iedereen welkom is? En waarom kunnen een oppas-kind, vakken vullen en gaan zwemmen een 
radicale omkering zijn van de bestaande werkelijkheid?  
 
Wat werkt in de praktijk als je bezig bent met de échte denkomslag – van een buurt met verschillende 
doelgroepen naar eentje waarin iedereen optimaal kan deelnemen en initiatieven kan ontwikkelen? 
En wat kan ABCD, Asset Based Community Development, daarin betekenen?  
 
Op deze avond vertellen Philip Booth en Marieke Jongmans over hun ervaringen als community 
builders. Philip vanuit de Barnwood Trust in Gloucestershire en Marieke vanuit haar huis in 
Hilversum. Ze gaan daarover in gesprek met inclusion worker Anouk Bolsenbroek en met alle 
aanwezigen.  
 
Je kunt met allerlei petten op meedoen met dit etentje. Als community builder, initiatiefnemer, 
broer, zus, als lid van een sociaal wijkteam, ZZP’er, gemeentebestuurder, MEE-medewerker, vader, 

Selfies op de buurtsofa in Cirencester/Gloucestershire, GB 



moeder, veranderaar, kat-uit-de-boom-kijker, stadmaker, ambtenaar etc. Als je maar nieuwsgierig 
bent naar verhalen over community building en het werken aan inclusieve buurten  en jouw verhalen 
daarover wilt delen. Dan is deze avond wat voor jou!  
 
Als je mee wilt doen, meld je dan voor 15 april aan bij Birgit Oelkers oelkers@planenaanpak.nl.  
Meedoen kan voor 20,- (op de avond zelf contant te betalen), dat is inclusief de maaltijd. Er is plek 
voor 30 mensen, de voertaal is Engels en Nederlands (er zijn fluistertolks ).    

Over Philip Booth   
Philip is responsible for helping people to imagine and build even more 
welcoming and inclusive communities. He has managed services for people 
with learning disabilities, been a social worker, a local politician and has 
been involved in a host of community projects including a project to enable 
people to share their stories on film. The last few years he is connected to 
Barnwood Trust and collaborating on the project ‘You are welcome’. Here 
you can find an interview with him. 
 
Over Marieke Jongmans 
Marieke Jongmans woont en werkt in Hilversum en heeft verschillende 
community buildingsprojecten in haar eigen buurt opgezet. Door haar 
initiatieven verbindt zij mensen. Daarnaast is zij de vonk van het initiatief 
‘Bonte Buurtgenoten’. Marieke’s droom en die van haar ouders is een 
échte Bonte Buurtgemeenschap in Hilversum, een plek waar iedereen 
vanuit zijn talenten en interesses mee kan doen.   
 
Dit etentje is de voorloper van de landelijke ‘ABCD-popelmiddag’ die 
dinsdag 19 april in Amsterdam Zuidoost plaatsvindt. Op 
www.wijzijnabcd.nl lees je daar meer over.    

 

Tot maandag 18 april!  
tgangspunt ervan is onze gemeenschappelijke overtuiging dat mensen met een beperking doorgaans op een gewone plek in de samenleving meer tot hun recht komen. Een belangrijke voorwaarde daarvoor is dat die mensen adequate ondersteuning en begeleiding krijgen om nieuwe uitdagingen aan te gaan en mogelijke kansen te benutten en uit te buitAl 

Niet in de laatste plaats geloven wij Deze  Deze Birgit Oelkers & Anouk Bolsenbroek van Platform www.wijzijnabcd.nl 
oelkers@planenaanpak.nl, tel. 06-21224567, anoukbolsebroek@gmail.com, tel. 06-14340241 
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