
Migratieverhalen worden 

gedeeld in de buurt, de wijk 

en de stad. Dit zijn verhalen 

die gemaakt zijn door leer-

lingen, door ouderen zelf of 

in losse projecten zoals bij-

voorbeeld Het land van.. 

Ouderen verbinden 

zich met hun eigen 

verhaal, dit ver-

hoogt gevoel van 

waardigheid en 

vaardigheid 

(zingeving en men-

tale beleving). 

Kinderen worden 

nieuwsgierig naar 

(familie)

geschiedenis en 

diversiteit.  

Burgers ervaren dat mi-

gratiegeschiedenis een 

gedeeld verleden 

(verhalen als Cultureel 

Erfgoed) is en dat wij een 

gezamenlijke toekomst 

hebben.  

Inclusiviteit en weer-

baarheid: kinderen die 

hun familiegeschiede-

nis kennen, groeien op 

tot veerkrachtiger en 

tevredener volwasse-

nen. Duke&Fivush, Do 

you know scale.  

Zelfontwikkeling van mi-

grantenouderen: mensen 

zijn zichtbaarder en meer in 

hun kracht en hun levens-

verhalen zijn bekend en 

worden erkend. Positieve 

gezondheidsmodel van 

Machteld Hüber. 

Toegenomen sociale cohesie in de 

buurt en stad. Generaties en culturen 

hebben meer interesse in elkaar en 

er is meer acceptatie door common 

ground: inzicht in historische en 

maatschappelijke context. Verlangen 

naar verbinding van Brené Brown. 

Migrantenouderen ontmoe-

ten elkaar rondom hun le-

vensverhaal en krijgen een 

plek/ podium om hun ver-

haal te vertellen. 

De eindproducten van de 

gastlessen: verhalenkoffers, 

muurkranten, filmpjes, thea-

ter, gedichten en andere 

creatieve werken. Dit zijn de 

migratieverhalen door de 

ogen van de kinderen.  

Kinderen ontvangen de 

verhalen van migran-

tenouderen: interactie 

tussen generaties en 

culturen in de stad.  
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Middelen 

Geld/ inkomsten  

Organisatie/ stichting  

Netwerk 

Sociale kaart en culturele instellingen  

Scholen  

Groep migrantenouderen  

Mindset 

Open hart 

Aandacht 

Verhalen  

Gastlessen aan kinderen tussen 10 

en 14 jaar oud waarbij ontmoeting 

en het vastleggen van verhalen cen-

traal staan.  

Herinneringsworkshops voor ou-

deren waarin groepen ouderen 

verhalen delen, vastleggen en 

doorgeven. 

Reizende ontmoetingsplek waar 

door middel van culturele activitei-

ten en losse projecten (Het land 

van..) verhalen worden gedeeld 

met een groter publiek. 

Kinderen leren contact 

maken met mensen die ze 

normaliter niet zouden 

ontmoeten: open mind. 

Herkenning op universele 

thema’s als afscheid, an-

ders zijn, spannende stap 

nemen..    

Ouderen krijgen een 

stem en een ge-

zicht. Verbinden 

zich met hun naaste 

omgeving: dit zorgt 

voor uitbreiden van 

het netwerk 

(participatie).   

Missie: een samenleving waarin mensen  

gezien worden voor wie ze zijn, leren van 

elkaar en daardoor prettig samenleven.  

Visie: ontmoeting van generaties en culturen door kennismaking 

met de verhalen van eerste generatie migranten en erkenning 

van hun levensverhalen als onze gedeelde geschiedenis met het 

oog op een gezamenlijke toekomst. 

Verminderen polarisa-

tie, buitensluiting en 

achterstelling: er is een 

kiem gelegd voor em-

pathie en inlevingsver-

mogen.  


