Stadsonderneming 2018

Welkom ………………Wel in deze kom
Kom wel in deze kamer
Voel U Welkom bij deze…………….
Samenkomst kom samen
Met andere woorden

Welkom bij Stadsonderneming 2018
Wie denkt dat er in Zutphen niets gebeurt heeft het flink mis
Stadsonderneming laat zien wat voor initiatiefkracht er is.

Dat…… er mensen bij de academie komen en laten zien dat er zoveel mogelijkheden zijn
van klein naar groot
voor en met elkaar en
geen idee nee niets is te raar.

Ideeën tot werkelijkheid laten komen is het doel, door samen te werken
aan tafel en stoel.
Door de kracht van de groep te gebruiken
kan dit meer tot zelforganisatie ontluiken.
De cursus gestructureerd aangeboden en in goed overleg vindt iedere deelnemer zijn weg.
Projecten die al zijn gerealiseerd zijn stevig in de Zutphense samenleving geïntegreerd.
Proeflokalen en Gluren bij de buren hebben hun intrede gedaan en zo kan nog meer ontstaan
Je kunt het zo gek niet bedenken en Stadsonderneming kan er iets mee
alle mogelijkheden bekijken onder het genot van een kopje koffie en thee

Professionals uit het veld komen als gastsprekers op bezoek voor onderbouwing, ervaring en tips
zodoende krijgt de deelnemer steeds meer grip
Sociaal ondernemen wat is daar zo bijzonder aan?
Ieder individueel met onze eigen project in ontwikkeling blijkt een ware prikkeling
Waar gaat het uiteindelijk nou om? Thema’s waar we samen voor gaan zoals;
Bewustwording, leefbaarheid en duurzaamheid wat niets te maken heeft met ieder voor zich
maar betrokkenheid in de gemeenschap toekomstgericht.

Van droom naar werkelijkheid?
De droom is de onbewuste kracht van het water zoals de IJssel altijd stroomt
De werkelijkheid zijn de mensen in een kring van welke initiatiefkracht toont
Luistert u naar de volgende initiatieven later door de creators zelf bewoord
zegt het voort; zegt het voort

*Duurzaamheid; gebruiken van materiaal wat al is; Celiene Goldenbeldt
*Bewust zijn; van ons leefklimaat dat wat we niet zien wel degelijk is; Mariel Ellens
*Kansen maken; voor jong en oud iedereen verdient ervaring waar je aan bouwt; Mense Kuik
*Keuze mogelijkheden voor ouderen op de duofiets, naar buiten waar de vogeltjes
fluiten en je opa en oma niet hoeft te wachten maar kiezen kan wanneer en
waar naar toe meer vrijheid voor ouderen joehoe!! Nanneke Dorenbos
*Statushouders in onze stad krijgen door laptop meer verbinding met de stad en bedrijf
zo staat straks ieder op de harde schijf. Purnama Schmutzler

Nu is het even stil………. van eigen initiatief naar levenslot?
Woorden schieten mij te kort……………..
Tijdens Stadsonderneming kreeg ik een wending en was er een werkelijke zending
De kindertijd is gedaan nu een nieuwe levenservaring ondergaan
Een buddygedicht voorgedragen voor radio en zaal een talent boven tafel wat al
lag te wachten in 1 laatje van mijn jonge leven
en daarom hou ik nu dit praatje……………………………………

Zutphen krijgt er een nieuwe woordkunstenaar bij en daarmee maak ik mensen blij
Spreuken op een kaartje
Gedichten voor u maatje
Een ontwerp van een zin voor uw organisatie of bedrijf
Een voordracht of inleiding als spreker waar het u om gaat zodat u de organisatie verfraait.
Een gedicht voorgedragen als het om iemand dierbaar mag gaan
Een levensverhaal van iemand op schrift of in de vorm van een verhaal of gedicht.

Aan het einde van deze presentatie in dichtvorm gekomen
Zullen deze initiatieven allen gaan stromen

Zoals de IJssel ons nabij
Gaan wij door zij aan zij

Ik wil de mensen met name Charlotte en Jaap van stadsonderneming
hartelijk danken voor de mooie avonden
In onze stad en de invulling van de cursus was waar ik echt wat aan had!!

Mocht u een opdracht hebben of weten zoek dan naar Anna’s woordenshop
Een winkel om je eigen woorden te vinden
in ieder laatje een speciale opdracht of een wens
komt u gerust bij de toonbank en we spreken elkaar van mens tot mens.

Anna-haar-woordenshop.nl
Woord kunstenaar
Annavanderlinden1961@gmail.com

