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De Franse slag

Samen koken, samen eten.
Ga eens multicultureel
prokkelen. Jong en oud,
de hele wijk doet mee.
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‘We gingen prokkelen met de Franse slag: jeu de boules,
crêpes bakken, muziek maken, schilderen. Alles kan en alles
mag. Er was heerlijk eten uit allerlei Franstalige landen.’
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De Franse slag

•

C ombineer je Prokkel met een andere gebeurtenis. Bijvoorbeeld
de opening van een nieuwe speeltuin door een wethouder.
Dan komen er meer mensen.

•

E en multiculturele wijk? Betrek mensen met een andere
culturele achtergrond bij de organisatie. Zo geef je de
integratie een boost – ook die van mensen met een beperking.

•

O
 p een rommelmarkt komt altijd publiek af. Kinderen uit de
buurt, maar ook mensen met een beperking kunnen spullen
verkopen.

•

E ten doen we allemaal. Samen eten biedt mogelijkheden om
ongedwongen met elkaar kennis te maken.

•

N
 iet alleen eten uit andere landen zorgt voor een multi
culturele sfeer. Denk ook aan de aankleding en aan de muziek.

‘Wat er zo leuk aan was? Door het multiculturele
tintje deden mensen niet mee omdat ze een
beperking hebben. Nee, ze deden mee omdat ze
uit een bepaald land komen.’

‘Waar de ontmoetingen tot stand kwamen, was de
sfeer ontspannen. De nadruk lag op gezellig wat eten,
drinken, naar de muzikanten kijken en zelfs even wat
dansen.

•

M
 eerdere locaties? Zorg dat ze duidelijk herkenbaar zijn. Hang
bijvoorbeeld vlaggen op.

Variaties

•

S oms ligt een locatie buiten de loop. Bedenk een opvallende
manier om mensen er naar toe te leiden.

•

Z org voor origineel vervoer tussen de locaties voor mensen die
slecht ter been zijn of zelf de weg moeten vinden.

‘We hadden riksja’s gehuurd en een huifkar.
Die gebruikten we om mensen thuis op te
halen en om ze van de ene naar de andere
locatie te rijden.’

a samen de keuken in. Zoek daarvoor een grote keuken,
* Gbijvoorbeeld
die van een instelling of het buurthuis. Als je
geen grote keuken kunt vinden, huur dan gasfornuizen.
Zet ze bij mooi weer buiten!

ten is een mooi aanknopingspunt om met elkaar in gesprek te
* Ekomen.
Bijvoorbeeld over rituelen of herinneringen aan eten.
Verzamel deze verhalen en maak er een boekje of website van.

www.prokkel.nl
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