ALLONE PAKKETTEN VOOR VERBINDING: VOOR GEMEENTEN EN BUURTEN

Bent u trots op wat uw bewoners ondernemen?
Vind u dat er nog meer verbinding mogelijk is in uw wijken?
Zoekt u manieren om overlast te verminderen?
De missie van AllOne is terug te vinden in onze methodiek.

AllOne verzorgt pakketten die bestaande verbindingen en initiatieven laat zien of juist nieuwe in
gang zet. Dit doen we op unieke en doortastende wijze en al sinds 2005.
Pakket 1: Laat de verbinding zien
Pakket 2: Versterk de verbinding
Pakket 3: Zet de verbinding in gang

PAKKET 1: Laat de verbinding zien (ARTMAT)
Bent u trots op wat de bewoners opzetten?
Wilt u de bestaande verbinding binnen de wijken laten zien?
In deze buurt of wijk is er verbinding, zetten bewoners zelf initiatieven op, is er al een bloeiende
gemeenschap met veel sociale cohesie. En om deze impuls extra kracht bij te zetten, laten we
het aan elkaar zien. Zo inspireren de bewoners elkaar om nog meer initiatieven te ontplooien.
ArtMats zijn hiervoor het ideale middel = viltjes met informatie over de initiatieven, (lokale) kunst en
verspreid op de plekken waar uw doelgroepen eten en drinken.
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PAKKET 2: Versterk de verbinding (ARTMAT + GEDACHTEN LEZEN)
Is de onderlinge samenwerking en leefbaarheid nog niet optimaal in uw wijken?
En wilt u dat een extra zetje geven door het te verbinden?
In deze buurt of wijk zijn er goede initiatieven maar is het contact onderling nog niet optimaal.
Er is soms zelfs sprake van overlast veroorzaakt door groepen die elkaar niet kennen.
Met een GedachtenRoute of een Audioroute gemaakt door bewoners, worden ze dagelijks
herinnerd aan de ontmoeting met elkaar. Samen gedichten maken over hun buurt en ook
aangebracht in hun buurt, of verhalen uitwisselen over gezamenlijke onderwerpen ivv podcasts.
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En de bewoners die niet zo vaak hun deur uit komen, inspireren we door alles extra zichtbaar te
maken met ArtMats die deze routes belichten. Ook via AR (en later VR) kunnen ze meegenieten.

PAKKET 3: Zet de verbinding in gang (ARTMAT + GED ACHTENLEZEN + VREDELEVEN)
Kan uw buurt hulp gebruiken om meer samenwerking tot stand te laten komen?
Zijn er in uw wijk kwetsbare jongeren of oudere inwoners die meer aandacht verdienen?
Wordt uw wijk als een krachtwijk gezien?

Een hechte sociale cohesie vergroot het sociaal kapitaal van mensen. Door het vergroten van de
solidariteit tussen bewoners helpen mensen elkaar, kunnen ze meer van elkaar hebben en voelen
ze zich betrokken met de omgeving. In beleidstermen: gezonde verstedelijking en placemaking.
In dit drieledig traject beginnen we met ‘het beleven van leefbaarheid’.
Hiervoor zetten we onze workshops in: creatieve bijeenkomsten waar contact en plezier centraal
staan, gevolgd door het ontdekken en inzetten van ieders’ potentieel.
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Is de verbinding onderling al wat verbeterd, bestendigen we deze positieve ontwikkeling door
een GedachtenRoute met elkaar te maken. Verduurzaming van de leefbaarheid.
En om iedereen te betrekken bij deze ontwikkeling en zichtbare verbinding, brengen we de rest
van de buurtbewoners op interactieve wijze op de hoogte door ArtMats te verspreiden.

Ook losse ingrediënten kunnen worden aangevraagd.

Nodig ons uit en wij laten u en uw collega’s op ‘dynamische wijze’ zien wat we
bedoelen met Verbinding door Creativiteit!

CONTACT: Info@allone.nl / www.allone.nl/ 06-16752340 / Skype: Barbara del Court König
Ruimte voor uw aantekeningen: wat vind u van deze informatie en ‘zullen we een afspraak maken’?
•
•
•
•
•

(tekst)
(tekst)
(tekst)
(tekst)
(etc)

“Hun manier van werken is bijzonder en spreekt mensen die eraan meedoen aan. Een traject kan echt iets betekenen voor de
deelnemers, bijdragen aan hun welzijn, welbevinden, zelfontplooiing”
(Astrid van den Broek, team Cocreatie en Gezonde Wijkenaanpak,Volksgezondheid Gemeente Utrecht)
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