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Werkgroep Lions & Placemaking  

 

PROGRAMMA  
Inspiratiebijeenkomst 25 maart met aandacht voor ‘zelfredzaamheid’. 
 
Zaterdag 25 maart 2023 van 11.00 tot 13.30 met uitloop tot max 14.00 via ZOOM-link 
Topic: Inspiratie webinar Lions & Placemaking. Delen van ervaringen rond 'onze' projecten 
Time: March 25, 2023 11:00 AM Amsterdam, Berlin, Rome, Stockholm, Vienna 
Zoom link: https://us06web.zoom.us/j/86516714999?pwd=RmNyTUM3ckt6VThUN1Y1MjVGdmdSdz09  
Meeting ID: 865 1671 4999 
Passcode: 499706 
 
 

                                        
 
Aanmelden: voor 5 maart 2023 bij hanze.bakker@hanzemc.nl onder vermelding van naam, e-mailadres en telefoonnummer 
én de naam (en website) van het project waar je bij betrokken bent 

 
Moderator:  Yinske Silva (www.yinskesilva.nl ) 
 
1. Welkom en introductie         (5 min) 

Terugblik op periode sinds vorige bijeenkomst en wat we beogen door Ton Soeters 
    

2. Wie zit er in de meeting en wat is je band met Africa of Placemaking    (10-15 min) 
Interactieve kennismaking ondersteund door Yinske Silva  
 

3. Stichting Global Development  Africa “Goed Boeren in Burundi”, zelfredzaamheid en duurzaamheid  (15 min) 
Het project toegelicht door Freddy Kerakazy, algemeen directeur/bestuurder en mede initiatiefnemer 
Zie ook https://globaldevelopmentafrica.nl/burundi/goed-boeren-in-burundi/  

 
4. Stichting Biblionef Nederland  Boeken voor scholen in Ghana, de betekenis voor zelfredzaamheid   (15 min) 

Toegelicht door Wia Huisman-Smeenk, Projectleider   
Zie ook: https://www.biblionef.nl/,  http://samenbouwenaanbibliotheekokorase.blogspot.com/ en 
https://m.youtube.com/watch?v=9ktMaLc3Sqo 

 
5. Korte pauze          ( 5 min) 
 
6. Ons eigen verhaal gedeeld:  in kleine groepen delen we onze verhalen en praten over  waar we tegenaan lopen met 

speciale aandacht voor ‘zelfredzaamheid’, ‘sustainability’ en mogelijkheden voor ‘Placemaking’   (30-40 min) 
Allen/moderator Yinske Silva 

 
7. Plenaire uitwisseling van gedachten over onze eigen situatie en potentieel van ‘Placemaking’ 

We gaan door met het delen van onze verhalen en ervaringen     (20-30 min) 
Moderator Yinske Silva  
        

8. Afsluiting, evaluatie en afspraken over volgende  bijeenkomst   
Allen/moderator Yinske Silva 

 
Voor vragen: neem contact op met Hanze Bakker mobiel +31 6 2244 5086 of via mail naar hanze.bakker@hanzemc.nl. 
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