
Samen thuis

Samen:

- Het gaat om verbinding maken met elkaar
- Veel mensen hebben het gevoel net iets te veel op zichzelf te zijn, maar spannend om

verbinding met anderen te maken
- Je sluit niemand uit, het gaat om iedereen

Thuis:
- Warm en behaaglijk
- Tijd voor elkaar
- Gezelligheid
- Relaxed
- Veiligheid/Bescherming/Geborgenheid
- Een dak boven je hoofd
- De wereld/natuur als ons gezamenlijke thuis

Samen Thuis:
- Samen voelen als thuis / voelen als samen thuis: bij wie/waar/wanneer voelt samen als

thuis?
- Je thuis voelen bij anderen
- Verbinding laten voelen als thuis(komen)

Mogelijk invalshoeken voor dialogen

- Samen thuis in je straat/buurt/wijk/stad: wanneer/waar/samen met wie voel je je thuis in
je eigen straat/buurt/wijk/stad (samenhorigheid, erbij horen, sociale cohesie, contact met
je buren,...)

- Samen een thuis maken: hoe creëer je met anderen een gezamenlijk thuis? Wanneer
deelde je laatst je thuis met anderen? (inclusie, welkom heten en zijn, toekomstgericht)

- Samen uit, samen thuis: wanneer ervaarde je dat dit principe echt werd toegepast?
- Thuis bij/met anderen, samen voelen als thuis: wanneer voelde je je thuis bij/met

anderen?
- Ons thuis:  hoe deel je je thuis (de wereld) met al het andere dat leeft?

Aanknopingspunten

- Dialogen in gemengde woonvormen (jong/oud, begeleid wonen/studenten,
ex-daklozen/studenten, …)

- Kansfonds: Iedereen een thuis, campagne Samen thuisgeven
- Project Thuis in de Wijk (Utrecht)

https://www.kansfonds.nl/waarom-thuisgeven-juist-nu-nodig-is/
https://www.nizu.nl/thuisindewijk/


Inspiratie

Thuis - Andries de Jong (straatpoezie in Leeuwarden) https://straatpoezie.nl/gedicht/thuis-4/

Wat is wonen?

dat is thuiskomen

je fijn voelen

de geuren kennen

en de stoelen

die geven jou

het vertrouwen

dat je hier

met jezelf en met z’n allen

kunt bouwen

aan samen

aan schateren en sfeer en meer en ook

aan ons

aan lief en leuk en laat maar even

en aan jou

wees maar trots

als een pauw

want hier is het pluis

hier ben je

net dat beetje extra

thuis.

https://straatpoezie.nl/gedicht/thuis-4/


Mogelijke kernvragen voor een dialoog:

Kennismaking
Wat is het eerste waar je aan denk bij ‘samen thuis’? Kan een mooi boek, film of een persoon
zijn.

Ervaringen
Wanneer heb jij laatst een gevoel van ‘samen thuis’ ervaren?
Wanneer voelde je je voor het laatst thuis in je stad?

Dromen
Wat als iedereen zich in de stad samen thuis voelt, hoe ziet dat er uit? Wat gebeurt er dan in?
Wat doe je dan?

Doen
Gemotiveerd door je droom, welke eerste stap ga een dezer dagen echt zetten?


