Persbericht
Dag van de Dialoog in Delft op 12 november 2015
Voor het vierde achtereenvolgende jaar wordt in de landelijke week van de dialoog de Delftse
Dag van de Dialoog georganiseerd. Op verschillende plekken in de stad staan op donderdag
12 november tafels klaar om Delftenaren met elkaar in gesprek te laten gaan. Het thema is
‘Beter een goede buur…’ . De dialooggesprekken vinden zowel overdag als ’s avonds plaats
en iedereen is welkom. Voorbeelden van meewerkende organisaties zijn Bureau
Discriminatiezaken, de Turkse moskee, Ipse de Bruggen, La Scuola, DOK, de Hofstee, de
Vierhovenkerk en de Apostolische genootschap.
Nieuw dit jaar is de centrale plek in de stad waar meerdere tafels staan. De Turkse moskee
heeft de organisatie uitgenodigd om in haar ruimtes de Delftenaren te ontvangen.
Voorzitter Monique Toonen: “Onbekend maakt onbemind. Tijdens de Dag van de Dialoog
willen we mensen met allerlei achtergronden met elkaar in gesprek laten gaan en zo
onbekendheid met elkaar wegnemen. Mensen van verschillende leeftijden: van scholieren tot
ouderen, mensen van verschillende afkomst, daklozen en directeuren, betaald en onbetaald
werkenden, vrouwen en mannen, mensen met verschillende levensovertuigingen en ga zo
maar door.
Door de bijzondere gespreksmethode, de dialoog , krijgen de mensen de ruimte om over hun
eigen ervaringen te vertellen en wordt er écht naar elkaar geluisterd. Deelnemers aan de Dag
van de Dialoog zijn vaak aangenaam verrast door wat het dialooggesprek hen brengt. Een
voorbeeld: ‘Fijn om te ervaren dat mensen zo open praten en luisteren naar elkaar. Het heeft
mij rijker gemaakt, vooral de persoonlijke verhalen van ieder lid van de groep. Ik wil dit
vaker ervaren!’” Deze vorm van dialoog is in Rotterdam ontstaan na 9/11, de aanslagen in
Amerika, en is inmiddels een landelijke traditie geworden.
Aanmelden voor de Dag van de Dialoog kan op de website: www.delftindialoog.nl
Daar staan locaties en tijdstippen.

