
  

 

 

 

 

 

 

Storytelling & Storyweaving 

Een trainingstraject over het delen van jouw unieke buitenlandervaring en die van anderen. 
 

 
Wat is er leuker dan herinneringen oprakelen over je buitenlands avontuur en anderen te inspireren 
om ook te vertrekken? 
 
Maar wát maakten die internationale belevenissen nu zo bijzonder? Welke gevoelens roept het bij je 
op en welke impact heeft het op wie je bent?  
 
Storytellers Chené Swart en Griet Bouwen helpen je in het eerste trainingsweekend bij het vinden 
van de essentie van jouw ervaring. Met hun specifieke benadering en juiste vragen brengen ze deze 
bijzonderheden naar de oppervlakte. 
 
Nadien, in het tweede trainingsweekend, passen we deze methodiek zelf toe. We sprokkelen de 
persoonlijke buitenlandervaringen van andere jongeren en zoeken naar inspirerende vormen om 
deze verhalen te delen met de wereld, zowel live als online. 
 
Voor wie 

 

 Vlaamse en Nederlandse jongeren met een buitenlandervaring die zin hebben om verhalen 
te sprokkelen, te delen en anderen te inspireren. 

 Vrijwilligers die aan de slag zijn in Nederland of Vlaanderen met voldoende kennis van het 
Nederlands.  

 Deelnemers die de ervaringen die zij tijdens deze training opdoen in willen zetten om 
Europese subsidieprogramma’s in de toekomst te promoten onder andere jongeren.  

  
Aan de 2 internationale bijeenkomsten nemen dezelfde jongeren deel.  
 
Wanneer en waar 

 
Kennismaking en voorbereidende bijeenkomst 

 Vlaamse jongeren: Za 31 maart om 17u00 in Brussel (Eten wordt voorzien) 

 Nederlandse jongeren: Zo 15 april om 15u30 in Utrecht (Eten wordt voorzien) 
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Trainingsweekend 1: Vrijdag 20/04/2018 – zondag 22/04/2018 
Op vrijdagavond strijken we met 10 Vlamingen en 10 Nederlanders neer in Antwerpen. Gedurende 
een weekend ontdekken we elkaars buitenlandverhaal en worden we ondergedompeld in de 
methodiek van storytelling.  
Locatie: in jeugdherberg Pulcinella, http://www.jeugdherbergen.be/nl/antwerpen (kamers te delen 
met 3 personen) 
Aankomst: Vr 22/4 vanaf 19u30 
Vertrek: Zo 24/4 vanaf 16u00 
Prijs: De bijeenkomst, overnachting en maaltijden zijn GRATIS.  

 Vlamingen betalen hun vervoer naar Antwerpen zelf. 

 Nederlanders betalen hun vervoer naar Antwerpen zelf. 
 
Trainingsweekend 2: Vrijdag 26/10/2018 – zondag 28/10/2018 
We komen met alle storytellers bij elkaar in Nederland waar we verschillende technieken krijgen 
aangereikt om op een inspirerende manier verhalen te delen, live en online. 
Meer info over locatie, vertrek en aankomst volgen nog. 
Prijs: Zowel de bijeenkomst als de overnachting en de maaltijden zijn GRATIS. 

 Nederlanders betalen hun vervoer naar de locatie zelf. 

 Vlamingen krijgen hun treinticket naar de Nederlandse locatie terugbetaald. 
 
Info & inschrijven 

 
Geef je op voor 15 maart 2018 door je online te registreren via https://www.salto-
youth.net/tools/european-training-calendar/training/storytelling-storyweaving.7079/  
 
Twijfel je of heb je nog vragen? 

 Vlamingen: lina.lauwens@jint.be  

 Nederlanders: n.adriaans@nji.nl  
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