
 

 

  



 

 

Ben jij bewoner of professional in Hoge Mors of de Robijnhof? En voel je je betrokken bij de buurt? Geloof je 
in de kracht van verbinding en samenwerking en zou je wel werk van willen maken om ontmoeting en 
verbinding tussen bewoners in de buurt te versterken?  
 
Speel dan met ons de Go Deep Game: 5 - 8 juli 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 het Go Deep programma. Van 5-8 juli 
gaan we met elkaar aan de slag.  
 
Go Deep is een 4-daags buurtprogramma voor iedereen die werk wil maken van een mooiere buurt en het 
creëren van een sterkere gemeenschap in de wijk. Op speelse wijze brengt Go Deep mensen uit de buurt bij 
elkaar om samen te leren, vaardigheden te ontwikkelen, dromen en talenten te ontdekken, netwerken te 
vergroten en concrete acties/projecten te realiseren. Al doende wordt je getraind in de Go Deep aanpak en 
leer je nieuwe manieren om zelf en met anderen acties/verandering te realiseren, samen te werken en steeds 
meer mensen te betrekken bij de buurt.  
 
Hoe werkt ’t?  
Het spel bestaat uit drie fasen die de groep helpen om te ontdekken wat er leeft en speelt in de wijk; welke 
talenten, dromen en middelen er in de wijk te vinden zijn; en samen te bepalen wat zij zouden willen 
veranderen of verbeteren. Op basis daarvan gaan we met elkaar aan de slag om in heel korte tijd een eerste 
actie te doen om onze doelen dichterbij te brengen. Handen uit de mouwen dus: 
Op zondag 8 juli steken we onze handen uit de mouwen om de eerste actie/project te realiseren tijden een 
buurtevenement!  
 
Proefavond 
Omdat we begrijpen dat het lastig is om uit een stukje tekst op te maken of je hier echt aan mee wil doen, 
organiseren we op dinsdagavond 12 juni een moment om alvast sfeer te proeven, meer te horen over het 
programma en al je vragen te stellen.  
 
We beginnen om 19.30 uur in de Robijnhof en sluiten rond 21.00 uur af. Van harte welkom: je kunt gewoon 
binnenlopen; aanmelden is niet nodig.  
 
Wie kan meedoen?  
Bewoner, professional, jong & oud: iedereen kan meedoen!  Als je alle vier dagen meedoet, dan word je 
tegelijkertijd getraind in de Go Deep aanpak en ontvang je na afloop een certificaat. De dagen zien er globaal 
als volgt uit:  
 
Donderdag 5 juli: 12.00 - 19.00 uur  
Vrijdag 6 juli: 12.00 - 19.00 uur  
Zaterdag 7 juli: 10.00 - 17.00 uur  
Zondag 8 juli: 10.00 - 17.00 uur (incl. Afsluitend evenement)  
 
Het programma is inclusief koffie, thee, snacks, ondersteunende materialen en professionele begeleiding.  
 
Aanmelden kan bij Mara: per email: mara@maraverduin.nl of per telefoon: 06-266 58 480.  
Heb je vragen of wil je nog meer weten voor je je inschrijft? Dat kun je ook bij Mara terecht.  
 
Misschien nog leuk om te weten 
Dit Go Deep programma is ontwikkeld door initiatiefnemers uit 6 verschillende landen (Brazilië, Schotland, 
Spanje, Italië en Nederland). Inmiddels is de game al tientallen keren gespeeld; in de Robijnhof is de eerste 
keer dat we het programma in Nederland spelen. Een primeur dus! We leren dan ook graag met en van elkaar.  
 
Nog meer info kun je vinden op: godeepproject.wordpress.com  
 


