Nieuwsbrief Najaar 2020

Gilde Zwolle.
Met deze nieuwsbrief willen wij (het bestuur) u op de hoogte houden van het reilen en zeilen van Gilde
Zwolle.
Deze nieuwsbrief is ook na te lezen op www.gildezwolle.nl
Coronavirus
In het voorjaar besloot het bestuur om de activiteiten stil te leggen. De overheid kwam met richtlijnen
voor gedrag. Als Gilde Zwolle willen we ons houden aan die richtlijnen en van daaruit bekijken wat kan en
verantwoord is. Voor groepsactiviteiten is dat vaak anders dan in tweetallen. Het besef dat we veel
vrijwilligers en deelnemers hebben in de zogenaamde kwetsbare groep, speelt nadrukkelijk mee.
Terwijl we toen dachten dat we het virus er snel onder zouden krijgen, is nu wel gebleken dat het nog wel
even kan duren . De zogenaamde ‘Tweede Golf’ is inmiddels in alle heftigheid aangebroken en de
maatregelen zijn weer verscherpt. Opnieuw voor het bestuur een reden om u te vragen zich aan de
richtlijnen te houden voor ons aller welzijn.
Om de moed erin te houden hebben we namens het bestuur in het voorjaar aan onze vrijwilligers kaartjes
met “vergeet-mij-niet-zaad” gestuurd en nu in het najaar een cadeaubon verstrekt voor lunch cafe Saeed.
Gezien de verscherpte maatregelen –sluiting van de horeca – hebben we de geldigheidstermijn van de
cadeaubon met 3 maanden verlengd. Dus tot 1 april 2021.
Stadsgesprek.
Het Stadsgesprek is gehouden op donderdag 17 september. Er was maar plaats voor een beperkt aantal
mensen in de Stadkamer. Gelukkig konden we RTV Focus inschakelen voor een livestream. Mensen thuis
konden op die manier ook meedoen. Het was een zeer geanimeerde bijeenkomst waarin deelnemers
elkaar informeerden over de wijze waarop zij contact onderhouden nu ze ouder worden. Speciale aandacht
was er daarbij voor de gevolgen van het coronavirus. Algemene conclusie was toch wel dat men er zelf
wat van moest maken en niet bij de pakken neerzitten. Iedereen had daar wel een gedachte bij, maar een
allesomvattend middel bleek er niet te zijn. Door publicaties in bijv. Peperbus en Swollenaer, konden we
Gilde Zwolle en haar projecten ook weer goed naar voren brengen.
Via onze website is de livestream nog te zien.
Screenshot Stadsgesprek
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Voortgang projecten
Gilde Samenspraak:
Het aantal deelnemers is niet gegroeid in de afgelopen periode. De onderlinge contacten tussen de
taalmaatjes vinden ook via digitale middelen plaats. Groepsactiviteiten konden helaas niet doorgaan.
Gilde Taalcafe:
Vanaf april hebben vrijwilligers en deelnemers van Taalcafé in WhatsApp groepjes van 4 personen
wekelijks video-gesprekken gehouden. Zo bleef het Nederlands oefenen heel actief doorgaan! Het leuke
was dat we elkaar op een nieuwe manier leerden kennen!
Begin juni hebben we zowel in Stadshagen als in Centrum een taalcafé-picknick gehouden in het park, om
weer even gezellig bij te praten. Dat was een succes!
Daarmee hebben we de herstart gemaakt met het taalcafé-als-vanouds. In beide Stadkamers mocht dat
weer vanaf 6 juni. Daar was iedereen heel blij mee, face to face praten is echt veel prettiger. En
gezelligheid is natuurlijk heel belangrijk in een café!
Na de zomervakantie gaan we op dezelfde voet verder, hopend dat Corona het toelaat. Het aantal
deelnemers ligt rond de tien. Dat is een mooi aantal en het is zelfs een gestage toename. Leuk!
De geplande taaltraining voor vrijwilligers kon helaas niet doorgaan, maar wat in het vat zit… etc.
Gilde Rijders:
Enkele tandemrijders maken hun tochten. Dat bepalen de voor- en achterrijder samen. De groepstochten
zijn afgeblazen.
Gilde Levensboek:
De schrijfwerkzaamheden zijn behoorlijk stil gevallen. In de loop van de zomer zijn de gesprekken met
enkele deelnemers weer opgepakt. Ook publiciteit voor het vinden van nieuwe vertellers kan niet meer
persoonlijk. Bezoeken aan Buurtkamers hebben bijv. in het verleden regelmatig vertellers opgeleverd.
Gilde Power:
De workshops zijn in het voorjaar afgeblazen in de verwachting dat we die het najaar weer zouden kunnen
opstarten. Eind september zou dat gebeuren, maar dat is niet gelukt. Afgesproken is om nu een geheel
nieuwe cyclus ( met de “oude’ deelnemers) te starten. In januari 2021 kan dat op de donderdagmorgen.
De eerste keer is op 14 januari gepland.
High Tea:
In de vorige Nieuwsbrief hadden we al aangekondigd dat we ons wilden bezinnen op tijdstip, inhoud en
vorm van onze High Tea die we hielden elk jaar in januari.
Corona heeft ons nu doen besluiten om de High Tea voor 2021 niet te houden. Zeker niet in januari. Voor
wat we wel kunnen doen staat de vraag uit onze vorige Nieuwsbrief nog open:” Graag horen we van u
opmerkingen en suggesties” (gildezwollesecretaris@gmail.nl).

Tot slot wensen we u allen sterkte in deze periode en we hopen dat u gezond blijft.

De activiteiten van Gilde Zwolle worden mede mogelijk gemaakt door:

2

