Ben jij bewoner of professional van Hoge Mors en voel je je betrokken bij de buurt?
Geloof je in de kracht van verbinding en samenwerking en zou je wel mee willen helpen
om ontmoeting en verbinding tussen verschillende bewoners in de buurt te versterken?
Speel dan met ons de Go Deep Game: 7-10 juni 2018
Vanuit de Robijnhof nemen we het initiatief om met enthousiaste bewoners uit de hele
buurt op speelse wijze een boost te geven aan samen wonen en samen leven in Hoge Mors
met de Go Deep Game.
De Go Deep Game is een speels proces om met elkaar op zoek te gaan naar wat er leeft en
speelt in de wijk; om samen te leren, samen te werken en steeds meer mensen te betrekken
en de groeiende gemeenschap te versterken. De Go Deep Game is een interactieve reis die
we met een groep bewoners en initiatiefnemers doorlopen, waarbij we met een thema aan
de slag gaan dat in de buurt leeft.
Dat kan eenzaamheid, meer betrokkenheid of diversiteit zijn, of misschien wel iets anders.
Dat gaat boven komen tijdens de programma dagen en op zondag 10 juni 2018 eindigt de
reis van de deelnemers met het organiseren van een evenement waarin de wijk is
uitgenodigd om elkaar te ontmoeten en met elkaar te vieren ....
Meedoen of meer weten?
Wil je meedoen en/of ben je nieuwsgierig om meer te weten over dit project? Kom dan naar
de info-avond op 15 mei 2018 in de Robijnhof. We beginnen om 19.30 uur! Meld je aan via
Mara Verdui: mara@maraverduin.nl / 06 266 58 480.

Meer achtergrond informatie
De Go Deep Game biedt een enerverende,
nuttige en plezierige manier voor bewoners en
professionals om gezamenlijk te leren en
vaardigheden te ontwikkelen die nodig zijn om
gemeenschap te betrekken en te
transformeren. Het spel biedt de groep
deelnemers de ruimte om te ontdekken wat
nodig is in de gegeven context.
Deelnemers kiezen en werken vervolgens in
een van de ‘lijnen’ van het spel om bewustzijn
om persoonlijk, groepen en gemeenschap
niveau te versterken en verandering te
realiseren.
Go Deep Game is een spel dat gespeeld kan
worden door iedere groep die begaan is met
de toekomst van haar gemeenschap. Het is een
reis, waarin groepen mensen reizen op een
denkbeeldige metro lijn. De ervaring die zij
onderweg op doen en de uitdagingen die zij
het hoofd bieden verdiepen hun leiderschapsen facilitatie vaardigheden en creëren acties en
transformatie in de gemeenschap die ten
goede komen aan iedereen.
Met dit 4 daagse buurt- en
samenwerkingsprogramma werken de
bewoners van Robijnhof, enthousiaste
bewoners uit de wijk, Libertas Leiden, Elos
Foundation en enkele andere partners samen
om deze werkwijze toe te passen en te
implementeren in de Robijnhof in verbinding
met de wijk de Mors. Het doel is om met de
bewoners uit de buurt en verschillende
gebruikers van het gebouw, statushouders,
ouderen, studenten samen aan de slag te gaan en een sociale boost geven aan het samen
wonen en samen leven met elkaar.
Voor meer informatie over go deep check godeepproject.wordpress.com

