FILAH KERNGROEP
MEETING 16 JAN

Aanwezig: Aranka, Didi, Gerrit, Sabine, Joy, Nusta, Roel, Jet, Michele, Janna, Juriaan en Jette.
Locatie: De Schakel

Vier Werkgroepen

FILAH wordt verbouwd. Wij voelen ons THUIS IN DE
allemaal op een manier verbonden aan
STAATSLIEDENBUURT
FILAH.
In werkgroepen wordt over vernieuwing
en verbetering van FILAH als plek voor
de buurt na gedacht.

WERKGROEP
WERKGROEP
EETTAFEL FILAH PR
Gerrit en Didi: ‘ Het is belangrijk
dat het toegankelijk
blijft voor de huidige
bezoekers. Er wordt waarde
gehecht aan de
muurschilderingen. ‘

Roel: ‘ Ik heb ervaring met vormgeving
en ben enthousiast over Filah. Filah
heeft huisstijl nodig.
Duidelijk, duurzaam en herkenbaar.’

WERKGROEP
ACTIVITEITEN
Joy: ‘ Filah is laagdrempelig. Mogelijk koffie ochtend voor
mensen die aanspraak zoeken in de buurt. ‘

Nusta: ‘Ik heb een kookgroep voor bewoners, dit creëert
veilige plek voor mensen van verschillende culturen.
Momenteel in de Horizon, ik wil naar Filah.’
Michele: ’Heeft ervaring met mindfullnes voor minima wil
kijken naar mogelijkheid dit in Filah op te zetten. ‘
Jet: ‘ Er is ook behoefte aan artistieke activiteiten.
Mogelijk dichtavond in Filah. ‘

WERKGROEP INTERIEUR
Janna: ‘ In de werkgroep denken wij na over mogelijkheden
om ruimte multifunctioneel te kunnen gebruiken. Bezig met
buurtbudgetten voor tuin en sponsoren voor inrichting.’

Gast Juriaan oprichter van de Buurtwerkkamer vertelt ons over zijn project:
‘ Iedereen mag activiteiten doen in de Buurtwerkkamer en krijgt dan direct de sleutel van het
gebouw. Dit op twee voorwaarden: 1) niemand verdient geld 2) het is open voor iedereen. Er
is een coördinator zo worden actieve buurtbewoners niet afgeschrikt door de last van
administratie en subsidie aanvragen.’

SAMEN MAKEN WIJ FILAH
Actie punten: - Wij zijn ambassadeurs van Filah. Ken je andere mensen die iets willen
betekenen neem die dan de volgende keer mee.

- Bezoek Buurtwerkkamer. Jurian heeft ons uit genodigd bij de Buurtkamer Geuzenest.
Wie wil er mee? 12 februari van 16.00 tot 19.00 uur, we mogen ook mee eten. (mail Jette)
- Werkgroepen hebben vergaderingen gepland. Wil je aansluiten, laat van je horen!

