Van VMGH naar wereldhuis

Introductie
Van eind 2018 tot begin 2020 heeft er een bijzonder proces plaatsgevonden
rondom het gebouw aan de Stressemannlaan 60 in Meerwijk. In de
samenwerking tussen stichting Elos Nederland en de Vereniging
Marokkaanse Gemeenschap Haarlem (VMGH) is in drie fases en
verschillende tussenstappen gewerkt aan een breder draagvlak en een
bredere invulling van de accommodatie.
VMGH is een vereniging die de samenwerking met Elos opzocht om a.d.h.v.
buurtmobilisatie en de toepassing van de Go Deep Game toe te werken naar
meer betrokkenheid, voorbij aan de hoofddoelgroep; de Marokkaanse
gemeenschap. Wat gestart is als een proces gericht op de toepassing van de
interventie is een diepgaand intern- en extern proces geworden van het
aannemen van een nieuwe identiteit.
Vanaf de zomer 2019 is het wereldhuis tot leven geroepen en nu aan het
einde van het traject kunnen we concluderen dat er een veel breder
draagvlak is gekomen dan we van te voren hadden verwacht. Hier het
verslag.

Voorbereidings activiteiten naar wereldhuis: NL Doet
Het kernteam die het project droegen van begin tot eind waren Mohamed,
Hakim en Khamis en een wisselende samenstelling van bestuursleden van de
VMGH. Aan de andere zijde Niels Koldewijn en Gudy van Veen, op delen
aangevuld door Amir Nazar.
Om de leden van de vereniging en de buurt te laten zien dat het project niet
alleen om praten gaat werd het nationale programma van NLDoet ingezet
om een actie dag te organiseren. Tijdens een winderige
en koude dag is er met 12 mensen al een hoop werk
verzet, o.a. nieuwe plantenbakken gebouwd, de speelTuin en de voortuin schoongemaakt.
Belangrijker nog was de ronde die er door de wijk
is gehouden om mensen te leren kennen en uit te
nodigen. De nodige talenten werden gevonden en
de nodige zichtbaarheid voor het project werd
gecreëerd.

Voorbereidings activiteiten: info avond
Gebruik makend van bestaande contacten, ronden door de buurt en tevens
interne communicatie in de VMGH-leden is op 8 april een eerste informatieavond gehouden. Doelstelling was meerledig:
- het presenteren van de intenties van het project aan netwerk en eigen leden.
- het vinden van deelnemers voor het kernprogramma in juni
- reeds verbindingen leggen tussen verschillende stakeholders en bewoners
- eerste feedback ophalen over welke thema’s er opgepakt dienen te worden.
Tijdens deze avond hadden we een zaal vol van leden van VMGH en 15
externe deelnemers. Dit waren vooral geïnteresseerden uit bestaande
netwerken, maar ook vrijwilligers en enkele buurtbewoners. Tijdens de
bijeenkomst zijn verbindende activiteiten georganiseerd en een eerste dialoog
geopend over welke potentiele thema’s van het uit te voeren programma
opgepakt konden worden. In subgroepen is gebrainstormd en kwam naar
voren dat de thema’s diversiteit en gezamenlijkheid het meeste positieve
feedback kreeg, aangevuld met het thema ‘gevoelens’. Belangrijkste uitkomst
op dat moment was meer draagvlak van leden die de ‘beweging van buiten’
met enige verrassing aanschouwde. Gaat er werkelijk wat gebeuren?

Voorbereidings activiteiten : verbindingen leggen
Van maart t/m juni, de start van het wereldhuisprogramma is er een met de
trekkersgroep veel werk gestoken in mobilisatie en het leggen van verschillende
partnerships. Achteraf gezien zijn hier hele waardevolle zaadjes geplant. Zo zijn
er op basis van de intentie reeds in het voortraject gesprekken geweest met
veel nieuwe en ‘oude’ partners, incl.:
- Gemeente Haarlem en het street-art-project, wat een impuls gaf voor het
eigen muurschilderingsproject.
- Verbeterde gesprekken en relatie met woningbouw vereniging en afdeling
vastgoed van gemeente over de infrastuctuur
- Sociaal wijkteam die aangaf wekelijks spreek uur te gaan houden
- De WijkAcademie en Haarlem Effect.
- Wijkraad en de daarbij behorende wijkkrant, die een mooie publicatie heeft
gedaan ter voor aankondiging (zie verderop)
- Verkenning samenwerking met Stichting Zohor, Voorleesexpress.
Gedurende die fase van veel gesprekken en uitwisseling met de omgeving
kwam naar voren dat we qua communicatie minder op de methode wilde
leunen en meer op het toekomstbeeld. Daarmee is gekozen om het wereldhuis
als concept op te richten en langzaamaan invulling te geven.

Voorbereidings activiteiten: pre-design bijeenkomst
Gedurende het proces werd duidelijk dat het belangrijk was de
spanningsboog tussen de informatiebijeenkomst én het wereldhuis
programma vast te houden. Tevens werd het duidelijk dat verschillende
personen en doelgroepen in het project behoefte hadden aan wat
concretere houvast over de invulling van het Wereldhuis. De naam klinkt
goed, maar hoe werkt dat dan?
Op basis van deze behoefte is er in mei 2019 een avond bijeenkomst
georganiseerd waarin er mogelijkheid werd geboden om op twee niveaus al
mee te denken over het wereldhuis. Enerzijds kon er gediscussieerd worden
over mogelijke inhoud en activiteiten binnen deze nieuwe bredere aanpak en
aan de andere kant kond er een fysiek plan gemaakt worden hoe de binnenen buitenruimte anders ingevuld konden worden zodat het toegankelijker
werd én meer op een wereldhuis ging lijken.
Een aantal creatieve ideeën zijn meegenomen naar het kernprogramma,
zoals aankondigingsbord, inzet van wereldvlaggen en andere indeling van het
plein.

Van Go Deep naar Wereldhuis
Gedurende de voorbereidings
fase is er contante analyse
uitgevoerd op de functie van
Go Deep.
Stap voor stap kwamen we er
gezamenlijk achter dat de
methode op de achtergrond
moest blijven van een breeder
process; het opbouwen van
een profile, programa en
capaciteit om van een
verenigingsgebouw naar een
wereldhuis te veranderen.
Een plek waar iedereen zich
welkom voelt en graag
activiteiten ontplooit die
ontmoeting tussen
verschillende werelden
mogelijk maakt.

Opbrengsten fase 1

Go Deep programma: kerngroep
Van 14 t/m 23 juni is er een kerngroep actief aan de slag gegaan met het
wereldhuis programma met behulp van de Go Deep Game en proces. In totaal
hebben 25 mensen in de kerngroep meegedaan aan activiteiten. Deelnemers
waren een mix van bewoners, jongeren , leden van de VMGH, varia aan
professionals en vrijwilligers
Bij de Kick-off hebben we elkaars kwaliteiten, dromen en waarden leren kennen.
Omdat de Go Deep ook werkt met uitdagingen hebben we soms ook krachten
nodig die we niet altijd erkennen die we daadwerkelijke hebben. Daarbij is a.d.h.v.
de ‘superhero’-activiteit aan de slag geweest met het ophalen van kwaliteiten die
we in de groep hebben om samen aan de slag te gaan. Dit is in een groep CV
terecht gekomen met belangrijke kwaliteiten als creativiteit, integriteit,
behulpzaamheid, hoop, wijsheid, goed kunnen luisteren en veel meer.
De kwaliteiten en opbrengsten in deze rapportage en in het proces zijn in twee of
drie talen opgehaald, om de brug te kunnen slaan naar deelnemers die niet
Nederlands als hoofdtaal machtig zijn. In de eerste fase is de groep ook talenten
en mogelijkheden in de buurt gaan verkennen.

Go Deep programma: verhalen en talenten
In het eerste weekend zijn we de omgeving gaan verkennen of opnieuw leren
kennen. O.a. door op zoek te gaan naar verhalen en talenten.
Hierbij waren een x aantal reeds bekende adressen bezocht en hebben andere
gesprekken spontaan plaatsgevonden. Deze input zijn we gaan verzamelen en in
kaart brengen.
Talenten en belangrijke verhalen die voorbij zijn gekomen zijn o.a. ;
- Koken van verschillende gerechten
- Tekenen en schilderen. Er is veel creatief talent in Meerwijk
- Schaken en darten
- Veel handige mensen en klussers
- Een Zuid-Amerikaanse Brasband
- Sport en fitness
Verschillende van de talenten en personen werden uitgenodigd voor de openbare
activiteiten van het buurtprogramma. Alle gegevens van opgehaalde verhalen en
talenten werden verzameld op een bord, zodat de informatie ingezet kon worden
voor de activiteiten en vervolgplannen voor de VMGH.

Go Deep programma: uitdagingen en dromen
Tevens zijn we op basis van verschillende gesprekken tijdens het eerste weekend
gaan luisteren en invoelen naar dromen en uitdagingen in de wijk. Met deze input
zijn we met elkaar in gesprek gegaan in world-café vorm. De meest kernkrachtige
conclusie was dat er een droom is voor meer ontmoeting, kennismaking en
community-building, met name a.d.h.v. spontane ontmoeting mogelijkheden en
meer ontmoetings-infrastructuur.
Tegelijkertijd werd als belangrijkste uitdaging gezien dat enerzijds dat de VMGH
die infrastructuur biedt, maar dat de plek nog als hoogdrempelig wordt ervaren,
mede omdat er vooral Marokkaanse mannen gebruik maken van de binnen- en
buiten ruimte. Het lijkt een buurt met eilandjes en er zijn nog drempels om over
grenzen heen te gaan en anderen aan te spreken en te ontmoeten. Daarnaast zijn er
op de ‘harvest wall’ nog enkele andere dromen en uitdagingen benoemt;
- Groepen blijven beetje in eigen cirkels – vooral op basis van taal en cultuur
- Verschillende vormen van ontmoeting en activiteiten zijn gewenst, zoals creatieve
activiteiten, sport activiteiten, buurtfeesten.
- Belangrijke droom én uitdaging was het verstevigen of creëren van ‘wij zijn één
gevoel, want we zijn allemaal van dezelfde wereld’ – gevoel.

Go Deep programma: Gekozen ‘lijnen’
In het ophalen van thema’s en dromen waren een aantal zaken van belang om te zien.
Wat er nodig was werd al gedurende het programma vorm gegeven. Spontane
ontmoetingen buiten werden mogelijk gemaakt door buiten samen te lunchen aan
een lange tafel en zo veel mogelijk activiteiten buiten op straat te doen en zo mensen
mee te nemen. Zo ook de keuze van de ‘Go deep lijnen’
Op basis van deze input en dialoog zijn we als groep in beweging gekomen om de
thema’s te kiezen die verder richting zouden geven aan het process op basis van de 6
Go Deep thema’s.
Direct werd duidelijk dat gezamenlijkheid / Togetherness de kern is. Vervolgens
kwamen we niet tot één duidelijk kernkrachtig aanvullend thema. Daarmee kwam
aanvullend naar voren;
- Diversiteit: oog houden voor verschillende perspectieven, talen, culturen, etc…
- Gezamenlijkheid: Ooghouden hoe binnen diversiteit er wel verbinding gehouden
kan worden rondom de verschillende wereldbeelden die allemaal welkom zijn in
het wereldhuis.
- Tegelijkertijd herkenden we allemaal dat er ook nog twee andere thema’s leefden
de inzet van creativiteit en power om deze doelen te bereiken.

Go Deep programma: verdieping en gekozen activiteit
Na het kiezen van de thema’s zijn de deelnemers a.d.h.v. de opdracht-kaarten met
elkaar verder aan de slag gegaan. A.d.h.v. opdrachten verdiepten we ons wederzijds
begrip over diversiteit, wat o.a. ging over het uitstellen van vooroordelen, hoe
kunnen we meer vrouwen betrekken en hoe kunnen we de drempel verlagen voor
bewoners om naar binnen te komen.
De togetherness- en diversiteitlijn gaven extra focus en aandacht op het vinden en
uitnodigen van talenten uit de buurt en vandaaruit te bepalen wat de beste manier
was om deze in te zetten en te ‘etaleren’ in een activiteit die tot meer verbinding
zou leiden. Er is gekozen om tijdens het tweede weekend toe te werken naar;
• Een wereldhuis muurschildering, geïnspireerd door een eerder aangeleverd
design, op de achterwand van de ontmoetingsruimte.
• Opknappen van de buitenruimte en die een aanblik te geven van een wereldhuis.
Dit o.a. door een aankondigingsbord, wereldvlaggen, maar ook de boel flink op
te schonen.
• Dit alles te vieren met een buurtfeest waarin verschillende talenten in de wijk
uitgenodigd werden om bij te dragen met eten en/of activiteiten.

Go Deep programma: Wereldhuis schildering
In het weekend van 22 en 23 juni is er met een gemixte groep gewerkt aan het maken van een muurschildering van het
wereldhuis. Op de achterwand van de ontmoetingsruimte zijn bekende gebouwen uit de wereld, gezichten van verschillende
etnische achtergronden en vlaggen van vertegenwoordigde nationaliteiten geplaatst. A.d.h.v. de schets die aan was geleverd
door een buurtbewoner die professioneel tekenaar is, is tijdens het weekend met vele bewoners en leden van de vereniging
gewerkt aan het inkleuren van de contouren, wat tot een prachtig resultaat heeft geleid. Dit heeft o.a. tot voorpagina nieuws
van Haarlems Weekblad geleid (zie vorige pagina)

Go Deep programma: opknappen wijk feest
Zondag 23 juni is er de hele dag toegewerkt naar een groot buurtfeest in de middag. Een zeer zonnige dag en de afsluiting van
het VMGH-seizoen zorgde voor volle bak. Er was een team voor het afronden van de muurschildering, anderen die de
buitenruimte aan het opknappen waren, een ander team dat vlaggen verfde op stenen die hergebruikt werden en een ander
team dat zich volledig op het feest richtte met springkussens en BBQ. Het was zo warm dat de brandspuit tot verfrissing
moest zorgen, terwijl iedereen met veel energie werkten en vierden.

Go Deep programma: Hoe nu verder?
Na het laatste weekend in juni was het zo goed als zomervakantie. De
voorbereiding en uitvoeringsperiode was zeer intens geweest en gezamenlijk
is besloten de vervolgactiviteiten na de zomer plaats te laten vinden. In
september zijn alle deelnemers en nieuw geënthousiasmeerde bij elkaar
geroepen. In de laatste fase van het Go Deep programma wordt gekeken
naar wat er geleerd is en waar nu de focus op te leggen voor vervolg.
Er werd zichtbaar dat het project tot dan toe tot veel inzichten had geleid die
een goede basis en vertrouwen gaf om nieuwe activiteiten te ontplooien. De
belangrijkste doelstellingen voor het wereldhuis waren tot begin 2020:
- Jongerenbijeenkomst organiseren om samen met hen één van de ruimtes in
te richten.
- Nieuwe activiteiten stimuleren en omarmen, o.a. voor vrouwengroepen die
interesse hebben getoond.
- Schrijven van plan en organiseren van middelen om een programma
coördinator aan te trekken en in te zetten.

Wereldhuis follow up: street-art project
Vanaf vrij vroeg in het wereldhuis proces is er een positief contact
opgebouwd met het street-art project van afdeling kunst&cultuur van
gemeente Haarlem. Met Blanka de Bruyne en verschillende partners is er
een akkoord gekomen om de VMGH buitenruimte in te zetten voor de
street-art route door Haarlem.
Dit is een perfecte voortzetting van de reeds gestarte muurschildering
binnen, die buiten vervolg krijgt in 2020 met een muurschildering van
street-artist Gaia. Hij zal een aantal weken in de wijk ‘bivakeren’ en de
belangrijkste verhalen van bewoners vertalen in een muurschildering die
de diversiteit van de wijk zal vertonen. Zie hier een schildering van
dezelfde artiest in Heerlen.
De verwachting is dat dit de zichtbaarheid van het wereldhuis in
Meerwijk en de verdere wijk enorm zal versterken.

Wereldhuis follow up: er zijn als het nodig is
De functie van het wereldhuis is er om er voor iedereen te zijn. Deze functie
kreeg in september 2019 een onverwachtse, helaas pijnlijke, doch dankbare
manier vorm. Die avond was er een flatbrand en explosie op de Rudolf
Steinerstraat om de hoek bij de VMGH, waardoor per direct en onverwacht
vele bewoners niet meer in eigen huis mochten slapen.
Het team van het wereldhuis reageerde razendsnel en stelde de locatie open
om bewoners op te vangen met koffie, thee, stoel en gesprek om de schrik
te verwerken en waar nodig de slaap te vatten. Onvermoeid is er meerdere
dagen gewerkt om bewoners zich thuis te laten voelen en te helpen.
Tevens is er door meerdere instanties gebruik gemaakt van de ruimte voor
officiële mededelingen, opvang en aankondigingen aan de verschillende
bewoners die in afwachting waren van terugkeer.
Het team en het wereldhuis heeft veel lof ontvangen voor pro-activiteit,
inzet en warmte waarmee een ieder onthaalt is. Het is een triest verhaal en
tegelijkertijd is dat ook wat het wereldhuis is; er zijn als het nodig is.

Nieuwe activiteiten de jongeren-ruimte
Vanaf het Go Deep programma en de follow up activiteiten is het aantal en de diversiteit van de activiteiten in het
wereldhuis sterk omhoog gegaan. Men voelt zich er meer op zijn gemak. Zo wordt er met regelmaat nu door de
kinderwijkraad vergadert in de ruimte, is er een wekelijkse bijeenkomst van een lokale vrouwengroep en is er in
december een tweede bijeenkomst geweest waarin jongeren het eerste klaslokaal aan het omtoveren zijn tot een
jongeren-ontmoetingsruimte. Dit en nog meer activiteit toont een sterke ontwikkeling van een plek die gezien werd als
een bolwerk van Marokkaanse mannen tot een plek voor jongeren, ouderen, kinderen, vrouwen en mannen.

Belangrijk: Deze foto’s mogen alleen gebruikt worden voor deze rapportage en niet voor publicatie of verspreiding

Wereldhuis evaluatie: de functie van Go Deep
In de toezegging naar de gemeente Haarlem is gevraagd een toelichting te
geven op de toegevoegde waarde van de methodologie die ingezet is: Go Deep.
Dit proces, methode en ‘buurtspel’ zijn in alle fases gebruikt, maar met name
tijdens het wereldhuisprogramma. De 7 dagen van het programma waren
ingericht op basis van de ABCD formule zoals rechts aangegeven. In fase B zijn
de thema’s gekozen die tot de activiteiten hebben geleid. Buiten dat de game
structuur gaf aan het programma heeft het op enkele niveaus belangrijke
toegevoegde waarde gehad;
- Mobilisatie: door de begeleide en gerichte activiteiten is kennismaken en
contact leggen in de wijk makkelijker geworden.
- De Go deep structuur en filosofie werkt met de kracht van dromen, maar
kijkt ook naar de uitdagingen. De culturele uitdagingen rondom de
vereniging werden niet uit de weg gegaan, terwijl de kracht er van ook
ingezet werd.
- D.m.v. gespreksvormen en de Go Deep kaarten ontstaat er ruimte om de
relatie te verdiepen en elkaar beter te begrijpen, rondom thema’s zoals
man/vrouw verhouding, respect, samenwerking, thuis-voelen.
- Dit leidt uiteindelijk tot meer mogelijkheden om bruggen te bouwen.

Buurt evaluatie: relatie met partners en buurt (1/2)
Een belangrijk onderdeel van de evaluatie van het project van gemeente Haarlem was de relatie met partners (met name welzijn
organisaties) en de buurt.
Partners:
Als VMGH hebben we een gemeentelijk initiatief die de samenwerking moest bevorderen tussen zelforganisaties (ZO) en
welzijnsorganisaties (WO) (DOCK, Haarlem Effect en Sportsupport), omarmt en mee aan de slag gegaan. We hebben on locatie ter
beschikking gesteld om bijeenkomsten te organiseren tussen welzijn en zelfstandige organisaties en hebben daarin een lijdende rol
in mogen nemen. Deze bijeenkomsten werden 1 x per maand een jaar lang georganiseerd. De resultaten daarvan in het kort:
Verdiepingsdag “Verdieping & Verbinding, WO & ZO”
We hebben een verdiepingsdag en verbindingsdag (Verdiep en verbind) helpen organiseren waarin informatie gegeven wordt vanuit
alle ZO en WO in Haarlem. Zo konden we meer bekendheid geven aan wie wij zijn en wat wij doen en dit ook van andere
organisaties te weten komen. De dag was bedoeld voor organisaties onderling.
Boekje met Haarlemse zelforganisaties mede ontwikkeld en geproduceerd.
Korte beschrijving: Het ontwikkelen en produceren van een boekje met informatie en gegevens over zelforganisaties van Haarlem.
Het doel is dat ZO meer op de kaart zetten en laten zien wat wij bieden in Haarlem. Ook hebben professionals van
welzijnsorganisaties en andere organisaties dan een overzicht van welke migrantenorganisaties er zijn, voor wie ze er zijn (kan
iedereen terecht of voor bepaalde doelgroep), en welke activiteiten ze waar aanbieden zodat andere organisaties beter door
kunnen verwijzen.

Buurt evaluatie: relatie met partners en buurt (2/2)
De investering in de samenwerking met welzijnsorganisaties betaalt zich terug dat er vertrouwen elkaar beter kunnen vinden, leidt
betere samenwerking. Zo zijn er op verschillende thema samenwerking geweest tussen VMGH, DOCK, Haarlem Effect. Sportsupport,
thema’s zoals op het gebied van sport en bewegen, gezamenlijke vieringen. Op dit moment wordt voor onze locatie een kunstproject
ontwikkeld in samenwerking met Stichting Hart. Ook Frans Hals museum wil deze kunstproject ondersteunen.
Relatie met de buurt
Maar bovenal heeft het project tot een verbeterde relatie met de buurt geleid en vooral een nieuwe manier waarmee met meer
bewustzijn contact wordt gemaakt. Als VMGH team zijn we tijdens een spelvorm contact gaan maken met onze innerlijke stemmen en
ontdekten we dat we allemaal zo onze eigen barrières hebben als we de wereld om ons heen instappen. Bijvoorbeeld: heb ik wel
genoeg durf om het contact met de buurt aan te gaan, voel ik me vrij om mezelf te zijn etc.? Op die vragen kregen we antwoord toen
we afgelopen weekend met heel veel mensen aan de slag waren. Dan wordt je bescheiden en ontroerd als…
* Een jongen uit Somalië je vraagt of de vlag van Somalië ook op de muur komt en vervolgens zelf de vlag gaat schilderen.
* Een Koerdische man daarna trots en ontroerd vertelt over alle religies die samen leven in zijn land en zijn dochter gaat vragen of zij
de Koerdische vlag wil komen schilderen.
* Een Nederlandse vrouw die vertelt dat ze het zo goed vind dat dit gebeurt. “We zijn allemaal wereldburgers”.
* Een meisje uit Syrië die zegt zich te schamen als ze de Syrische taal spreekt, omdat ze bang is uitgelachen te worden, maar zich hier
thuis voelt en het fijn vind om met haar vriendinnen hier te komen.
* Een Italiaanse Nederlander graag wil helpen met het oprichten van sportactiviteiten.
* Een man uit Soedan, woonachtig in Amerika, die vertelt op visite te zijn bij zijn broer, doorgaat reizen naar familie in Soedan en vol
bewondering is voor wat we doen.
En zoveel meer…

