Een dag voor
Wijkondernemers
Datum

: vrijdag 14 oktober

Tijd

: 13:00 – 16:00
aansluitend borrel

Locatie

: De Schutterij 10,
Veenendaal

Prijs

: € 15,-

Als de samenleving de kerk niet meer

Ben jij iemand die:

kan vinden...

•

Een idee heeft voor zijn / haar wijk

•

Stappen wil ondernemen om van
dat goede idee iets tastbaars te
maken.

•

Iets wil creëren met sterke basis
om te kunnen groeien en
duurzaam te zijn.

•

Een eigen onderneming of project
als een hulpmiddel voor sociale
impact en verandering in zijn/haar
wijk ziet.

En kerk niet weet welke plaats ze in
moet nemen in die samenleving…
Dan zijn er nieuwe wegen die een
verschil maken in de wijken van
Nederland. Een dynamiek in de volle
breedte van het leven, en in de volle
breedte van de samenleving.
R3NEW en SEED werken samen met
jou om ideeën te realiseren die:

•

Impact hebben in jouw wijk en
straat

•

Oplossingen creëren voor de
maatschappelijke vraagstukken
in jouw wijk;

•

Invulling geven aan zingeving
en laten zien wie Jezus is.

Dan nodigen we graag uit voor een
middag voor Wijkondernemers. Op deze
middag willen we samen verkennen wat
het betekend om Wjikondernemer te
zijn, krijg je in workshops concrete
handvaten om je idee verder uit te
werken en hoor je verhalen van
Wijkondernemers die je voor zijn
gegaan in het realiseren van hun idee.

Programma onderdelen:
•
•
•
•

Wat is een wijkondernemer?
Interactieve workshops rondom
jouw eigen idee.
Verhalen uit de praktijk.
Borrel.

Het idee voor het initiatief van de Wijkondernemen is een samenwerking tussen
R3NEW en SEED. Beide hebben een verlangen om mensen te helpen ideeën tastbaar
te maken. Ideeën met impact, die wijken en straten laten zien wie Jezus is.

R3NEW brengt zorg, zaken en
zingeving samen met holistisch
pionieren. De verschillende activiteiten
binnen deze domeinen worden met
elkaar verbonden en versterken elkaar.
De grootste winst; alle doelgroepen in
de wijk worden aangesproken.
Niemand hoeft alleen te zijn en
iedereen kan van waarde zijn

Wij zijn SEED en wij geloven dat
wonen, werken en leven een uniek
avontuur is en impact heeft op jouw
omgeving en context. Wij helpen
mensen en organisaties met het
ontdekken, ontwerpen en
ontwikkelen van ideeën die sociale
impact hebben en invulling geven
aan missie en zingeving

Meer info:

Meer info:

René Visser

Erik Houmes

rene@r3new.nl

erik.houmes@seed-nl.org

+31 6 33 83 91 76

+31 6 15 16 87 34

www.r3new.nl

www.seed-nl.org

