Initiatief Sprekend de Buurt in Voordorp
Sprekend de Buurt zoekt buurtbewoners in
Voordorp die betrokken willen worden bij dit
bijzondere project.
Eind november start Sprekend de Buurt in
de wijk Voordorp in Utrecht. Met het project,
dat is ontwikkeld door twee kunstenaars uit
Utrecht, ontstaat een bijzondere vertelling
dóór en vóór buurtbewoners.
Sprekend de Buurt draait om de verhalen van
de bewoners in de wijk. Via de app worden
zij uitgenodigd te reageren op verschillende
thema’s.
Deze gaan bijvoorbeeld over wat er in de wijk
allemaal te doen is, over lokale geschiedenis of over wat iemand zijn favoriete plekje
in de wijk is. Met elkaar maken buurtgenoten
het verhaal van de wijk. In de app zijn alle
antwoorden zichtbaar op de kaart, waar ze
verspreid door de wijk liggen. Door met de
telefoon naar het fragment te lopen is deze
te beluisteren. Zo ontstaat een bijzondere audiotour door de wijk.

Het project is ontstaan met de observatie dat
bewoners vaak van de meeste buurtgenoten
niet veel weten. Met name tussen verschillende leeftijdsgroepen, of als er culturele verschillen zijn. Met het doel het vergroten van
de verbinding tussen buurtgenoten en met de
wijk ontstond Sprekend de Buurt.
Voor de start in Voordorp zoeken we mensen
die het leuk vinden om voorafgaand al betrokken te zijn. Je bent in deze rol een zogenaamde
ambassadeur waarin je wordt uitgenodigd op
de thema’s die jou interesseren kort iets in te
s p r e ke n .
Ook heb je een stem in
welke thema’s passend zijn voor
Voordorp.
Een voorbeeld van
een vraag
kan zijn:
‘Wat weet
je over het
verleden
van de wijk?”

of ‘Hoe beleef je deze tijd van de coronacrisis?’. Een antwoord mag kort of lang zijn, 10
seconden of meerdere minuten.

en kunnen we de app starten en buurtgenoten
verleiden ook iets in te spreken. Je bent bovendien zo anoniem als je zelf wilt.

Vaardigheid met de smartphone is niet vereist
en het kost niet veel tijd. Met jouw fragment-

Sprekend de Buurt - verhalen door de wijk!

Alène & Frank
Vrijblijvend aanmelden als
ambassadeur van het project?
Stuur een mail naar
info@sprekenddebuurt.nl of
reageer op deze email. We laten
daarna snel van ons horen.

Alène J. Moor

