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*Dutch description, English below

De Voorkamer
De Voorkamer is een ontmoetingsplek waar je met andere culturen in aanraking komt: een
plek om erbij te horen en een veilige plek om nieuwe ervaringen op te doen. Door te werken
vanuit creativiteit en talent verbinden we mensen uit onze gemeenschap met diverse culturele
achtergronden op een persoonlijk niveau.

Straffe Koffie
Straffe Koffie - woensdag van 19:00 - 21:30 uur
Straffe Koffie is een terugkerend ontmoetings evenement. Tijdens Straffe Koffie wordt De
Voorkamer omgetoverd tot een Arabisch, Eritrees of ander koffiehuis en genieten bezoekers van
koffie, muziek, verhalen, gesprekken en dagen elkaar uit spelletjes te spelen. In het koffiehuis
ontmoeten nieuwe buren en oude buren elkaar door samen spellen te spelen afkomstig uit o.a.
de Nederlandse, Arabische en Afrikaanse cultuur. Onder het genot van koffie en thee worden
zo potjes backgammon en sjoel gespeeld. De koffiekopjes en sommige spelletjes zijn zelfs
zelfgemaakt! Zelfs zonder een gemeenschappelijke taal kan er gemakkelijk contact worden
gemaakt. Met de coronamaatregelen is de invulling iets flexibeler, zodat we ervoor kunnen zorgen
dat er op afstand nog steeds samen verhalen worden gedeeld, wordt gecreëerd en connecties
gemaakt worden. Zo is er ruimte om nieuwe materialen te maken en creatieve manieren te vinden
om interactie te stimuleren zoals door het maken van quizzen, interactieve spellen op afstand en
theateroefeningen.

Coördinator (vrijwilliger)

Ben jij:
- Enthousiast om Straffe Koffie, een doorlopend project met een (twee)wekelijks evenement,
van De Voorkamer te coördineren (en samen te werken met 2 a 3 andere teamleden)?
- Iemand die houdt van spelletjes bedenken en spelen, quizzen maken en houden
en goede koffie maken?
- Iemand die initiatief kan nemen, goede communicatieve vaardigheden heeft en enthousiast en
open is om nieuwe mensen met verschillende achtergronden te benaderen en te ontmoeten?
- Enthousiast om samen met de andere teamleden en het team van de Voorkamer persoonlijke
contacten leggen, zodat je een plek kunt creëren waar jij en andere mensen met verschillende
achtergronden elkaar op een makkelijke en leuke manier kunnen ontmoeten?
Wij bieden:
- een plaats waar je je leiderschapsvaardigheden kunt ontwikkelen door de organisatie en de
planning van het Straffe Koffie team en de evenementen te leiden;
- een plek waar je veel mensen van verschillende culturen en achtergronden kunt ontmoeten;
- een plek om te leren, kennis en verhalen te delen en multiculturaliteit te ervaren.
Betrokkenheid:
Idealiter is er een (twee)wekelijks evenement in De Voorkamer. Ongeveer 2-4 uur per week,
afhankelijk van of je het evenement host of in het planningsproces zit en wat het programma van
de avond is

Vrijwilliger

Ben jij:
- enthousiast om Straffe Koffie, een doorlopend project met een (twee)wekelijks evenement,
te helpen organiseren (en samen te werken met 2 a 3 andere teamleden)?
- Iemand die houdt van spelletjes bedenken en spelen, quizzen maken en houden en goede koffie
maken (of leren hoe) en snacks bereiden?
- Sociaal, enthousiast en gastvrij om nieuwe mensen met verschillende achtergronden samen te
brengen en te ontmoeten?
- Enthousiast om samen met de andere teamleden en het team van de Voorkamer persoonlijke
contacten leggen, zodat je een plek kunt creëren waar jij en andere mensen met verschillende
achtergronden elkaar op een makkelijke en leuke manier kunnen ontmoeten?
Wij bieden:
- een plek waar je veel mensen van verschillende culturen en achtergronden kunt ontmoeten;
- een plek om te leren, kennis en verhalen te delen en multiculturaliteit te ervaren.
Betrokkenheid:
Idealiter is er een (twee)wekelijks evenement in De Voorkamer. Ongeveer 1-3 uur per week,
afhankelijk van het feit of je het evenement host of in het planningsproces zit.

*English description

De Voorkamer
De Voorkamer is an open space to meet other cultures: a place to belong, a safe place for new
experiences. By focussing on creativity and talent we connect people within our community with
diverse cultural backgrounds on a personal level.

Straffe Koffie
Straffe Koffie - Wednesday from 19:00 - 21:30
Straffe Koffie is a recurring social event. During Straffe Koffie, De Voorkamer is transformed into
an Arabic, Eritrean or other coffee house and visitors enjoy coffee, music, stories, conversations
and challenge each other to play games. In the coffee house, new neighbours and old neighbours
meet each other by playing games together from the Dutch, Arabic and African culture. While
enjoying coffee and tea, backgammon and sjoel are played. The coffee cups and some of the
games are even made ourselves! Even without a common language it is easy to make contact.
With the corona measures the interpretation is a bit more flexible, so we can make sure that stories
are still shared, created and connections made at a distance. There is the freedom to create new
content and creative ways to facilitate interaction like quizzes, interactive games, theater exercises
etcetera.

Coordinator (volunteer)

Are you:
- Enthusiastic to coordinate Straffe Koffie, an ongoing project with a (bi-)weekly event,
of De Voorkamer (and to work together with 2 or 3 other team members)?
- Someone who loves to think up and play games, make and host quizzes and make good coffee?
- Someone who can take initiative, has good communication skills and is enthusiastic and open to
approach and meet new people from different backgrounds?
- Enthusiastic to make personal contacts with the other team members and de Voorkamer team so
that you can create a place where you and other people from different backgrounds can meet
each other in an easy and fun way?
We are offering:
- A place where you can develop your leadership skills by leading the organisation and planning
of the Straffe Coffee team and events.
- A place where you can meet many people from different cultures and backgrounds.
- A place to learn, share knowledge and stories and experience multiculturalism.
Involvement:
Ideally, there should be a (bi-)weekly event in De Voorkamer. Approximately 2-4 hours a week,
depending on whether you are hosting the event or in the planning process and what the
programme for the evening is.

Volunteer

Are you:
- Enthusiastic to help organise Straffe Koffie, an ongoing project with a (bi-)weekly event
(and to work together with 2 or 3 other team members)?
- Someone who loves to think up and play games, make and hold quizzes and make good coffee
(or learn how) and prepare snacks?
- Social, enthusiastic and welcoming to bring together and meet new people from different
backgrounds?
- Enthusiastic to make personal contacts together with the other team members and
De Voorkamer team, so that you can create a place where you and other people from different
backgrounds can meet each other in an easy and fun way?
We are offering:
- A place where you can meet many people from different cultures and backgrounds;
- A place to learn, share knowledge and stories and experience multiculturalism.
Involvement:
Ideally, there should be a (bi-)weekly event in De Voorkamer. Approximately 1-3 hours per week,
depending on whether you are hosting the event or in the planning process.

