
 

SAMEN LEVEN MET  

VERSCHILLENDE CULTUREN 

Spreken over spanningsvelden in het  
dagelijks leven 

 

 

 

Graag nodigen wij u uit voor een workshop waarin we ervaringen met buurtbewoners willen delen over 
samenleven met, tussen en in verschillende culturen en hoe dat verloopt. Het gaat ook over hoe 
spanningen worden ervaren en hoe men daarmee omgaat. 

 
Workshop:  SAMEN LEVEN MET VERSCHILLENDE CULTUREN 

Spreken over spanningsvelden in het dagelijks leven  

georganiseerd door Stichting IPC i.s.m. Stichting Vrienden van Multiloog op 

Datum: VRIJDAG 13 december 2019 

Plaats: Westside Slotermeer, Burgemeester de Vlugtlaan 125, 1063 BJ Amsterdam 

Tijd: van 14.00 tot 18.00 uur 

       

Amsterdam is een stad met een rijke verscheidenheid aan culturen die soms ook van elkaar 
gescheiden zijn. Hoe wordt dit door mensen ervaren die in en tussen deze verschillende culturen 
leven? Het is de bedoeling daar verder op in te gaan tijdens een eerste workshop. In 2020 krijgt het 
een vervolg in een aantal Multiloog – bijeenkomsten, die in Amsterdam Nieuw West georganiseerd 
worden,  

Tijdens deze workshop gaan we het gesprek met elkaar aan over wat het voor ons betekent tussen en 
in verschillende culturen te leven. Hoe ervaren we dat in het dagelijks leven. Welke spanningen 
komen op als we ervaren anders te zijn of niet aan een sociale norm voldoen. Hoe uit zich dat 
psychisch  en hoe gaan we daarmee om. Er is ruimte voor ieders verhaal vanuit verschillende 
achtergronden. 

PROGRAMMA VAN DEZE MIDDAG 

14.00 Inloop 

14.30 Welkom door Fijgje de Boer, Voorzitter Vrienden van Multiloog,  

14.35 Toelichting op Multiloog door Heinz Mölders, oprichter en gespreksleider Multiloog 

14.45  ‘De gewoonte om alles te herleiden tot jezelf‘ door Huub Beijers, medisch antropoloog 

15.15 Multiloog gesprek over samen leven in en met verschillende culturen. 

17.15 Afsluiting met hapjes en drankjes 

Multiloogbijeenkomsten zijn bijzondere vormen van gesprekken vanwege de specifieke 
gespreksvoering en omdat mensen met verschillende achtergronden en posities eraan kunnen 
deelnemen om vanuit het eigen perspectief levenservaringen te delen. 

Stichting IPC (Integratie, Participatie en Communicatie) ondersteunt de organisatie en ontwikkeling 
van Multiloog. Stichting Vrienden van Multiloog is opgericht voor het creëren van een breder 
draagvlak, om meer bekendheid te geven aan Multiloog en financiële middelen te verkrijgen.  

De workshop is gratis toegankelijk, donaties zijn zeer welkom (giro NL14 INGB 0006 4179 67  
t.n.v. Stichting Vrienden van Multiloog).  
Graag voor maandag 9 december aanmelden in verband met consumpties. Stuur een mail naar 
vriendenvanmultiloog@gmail.com. U ontvangt een bevestiging dat tegelijk het toegangsbewijs is. 

Met vriendelijke groet, namens het bestuur van Stichting IPC en Stichting Vrienden van Multiloog, 

 

Fijgje de Boer (voorzitter St. VvM) 

mailto:vriendenvanmultiloog@gmail.com

