
I N S P I R A T I E L U N C H

2  N O V E M B E R  2 0 1 9  

FILAH 
IN GESPREK OVER DROMEN

EN MOGELIJKHEDEN



Welkom 
 IN FILAH 3 keer per

week
 eettafel

FILAH

Gezond
eten voor 
2,50 euro  

40 gasten
vrijwilligers

30 KOKS
3 Gastheren
Een barman 
Schoonmaak

 



De verbouwing komt 

eraan!

Toiletten 

Een frisse look

Een
zithoek 
aan het
raam 

Vernieuwde 
keuken

Dat biedt mogelijkheden om Filah

meer van de buurt te maken 



Wat maakt onze buurt
bijzonder? 

Groen
 

Creativiteit

De mensen



 
Veel mensen voelen zich
thuis in de buurt.            
 
 

WAAR voel jij je thuis?

JOSHUA: In mijn eigen
huis.

RENE: Ik heb eindelijk mijn eigen plekje.
Daar ben ik zo blij mee.

MARIE-ANTHOINETTE: Ik voel me thuis. De
buurt is goed

geschud en daarmee heel divers. Ik hoop
dat dat zo lang mogelijk zo blijft.

ANNECHIEN: Ik heb het buurt-gevoel, in het
blokje om ons heen.

HENRIETTE: Ik voelde mij
nooit ergens thuis. Van
een oudere
buurvrouw heb ik
geleerd me direct voor
te stellen aan nieuwe
mensen.  Dat doe ik nog
steeds. Dat helpt voor
het thuisvoelen.

ELS: Ik voel me thuis bij Filah.
 Hele diverse mensen leuke
gesprekken.



Joy: Ik werk met VROUWEN.
Misschien kunnen we hier
ook iets
beginnen voor
(alleenstaande) vrouwen.
Vrouwen die iets willen
doen. 
DURF TE DOEN!

MARIE-ANTOINETTE: ' FILAH
KAN EEN BUURTKAMER ZIJN '

ENTHOUSIASTE BUREN



Jet: 1U=Uall (Formule
voor vrede) is een
KUNSTwerk van mij
en dat past ook heel
goed in deze buurt. Ik
voel me erg
betrokken bij het
educatieve aspect
van dit project voor
de jeugd, en zou
graag een activiteit
daarvoor willen
organiseren.



Mogelijk kunnen
buurtbewoners hier met vrienden eten.

Machteld: Ik ben blij hier te zijn. Ik zou hier graag een
keer willen komen koken. LAAT ZIEN WAT HIER GEBEURT!

Annechien: Dit soort initiatieven zijn essentieel. Dit kan
een ruimte zijn voor KINDEREN. Kinderfeestjes,
spelletjes.. 

Henriette: Ik zou hier
wel willen natafelen. 

Dick:



Annelies: Ik heb een ideetje;

een potten- en pannen

concert. (Misschien voor hier

te luid maar ergens anders in

de buurt?)

Met MUZIEK kun je alles.

Mensen bij elkaar brengen,

bewegen..

'Stille disco'  

'Kinderfeestjes' 



Ruimte voor gesprek 
' .......er is behoefte aan een laagdrempelige praatgroep. We hoeven niet
met z’n allen naar de psycholoog maar het zou wel heel fijn zijn als er elke
week een groepje samenkomt waarmee we onze strubbelingen kunnen
delen.  Heel laagdrempelig maar dat we wel met elkaar vertrouwen kunnen opbouwen......'

ROEL: Dit is ook een ruimte voor GESPREK
tussen buren als er problemen zijn.      
 Buurt bemiddeling.

Dineke: Ik ben nu bezig met een studie over
Franciscanen. Hier wil ik mee verder. Dit
zou een ruimte kunnen zijn om kennis te
delen en samen in gesprek te gaan. 

'Mindfulness'
' laagdrempelige praatgroep' 

' Leestafel' 



Een
inspiratievolle

lunch

 

De brainstorm heeft ons veel nieuwe ideeën gebracht. Ook tijdens het afruimen komen
er  ideeën bij. 
 
-       
Een spelletjes kast 
-       
Een boekenruil kast 
-       
UITBUIK TAFELTJE
-       
Stilte-ruimte
-      



En nu verder...... 

...we blijven delen! 

Iedereen krijgt
een

mandarijntje
mee om de

delen. 

Er zijn
subgroepjes

ontstaan die op
korte termijn

samen komen. 

Een maillinglijst voor updates. 

We verwonderen
ons over de

hoeveelheid mooie
ideeën. Hier gaan
we samen mee aan

de slag!! 


