Handleiding en tips voor Tafelgidsen

Help jij mee?!

Kerst vieren we samen! Ook als dat niet vanzelfsprekend is.
Afgelopen kerst vierden 500.000 mensen in Nederland alleen kerst. De helft
daarvan ongewild. Dat vraagt om 250.000 extra bordjes aan kersttafels door
ons hele land. Help jij mee om te zorgen dat mensen samen kerst kunnen
vieren?!

Jouw rol als Tafelgids
Als tafelgids zet je de EngelenTafel in jouw buurt, dorp of stad op de kaart.
Je bent het gezicht van de EngelenTafel, brengt het onder de aandacht en je
inspireert mensen om mee te doen. Misschien organiseer je wel een meet &
greet waar gastheren/vrouwen zich kunnen opgeven om met kerst mensen te
ontvangen. Sta je op de lokale jaarmarkt met een tafel in kerstsfeer, of inspireer
je mensen om dit jaar ergens te gast te zijn en samen kerst te vieren.

Wat is de EngelenTafel?
Kerst is het ultieme moment van huiselijkheid en ‘samen zijn’. Maar als je alleen
bent, zijn juist die dagen hét moment dat het meest schuurt. De EngelenTafel
maakt daarin het verschil: een open tafel met Kerst. De EngelenTafel is een
gezellige kersttafel bij iemand thuis. Men ontvangt een aantal gasten om samen
kerst te vieren. Een plek thuis en een warm hart bieden. Dat geeft hoop en een
middag/avond die het verschil maakt: even tussen de vleugels van een engel.
Voor wie is de EngelenTafel?
De EngelenTafel is voor mensen die anders alleen zouden zijn met kerst. En
voor mensen die een of meer bordjes erbij willen zetten aan hun kersttafel.
Om elkaar een warm en gezellig moment met Kerst te bezorgen. Iedereen die
geraakt is door dit idee kan meedoen.

Gasten vinden om samen kerst te vieren: waar en hoe?!
De gasten aan tafel zijn op vele plekken te vinden. De ervaring leert dat het
van belang is om mensen via via uit te nodigen. Op deze manier creëer je
vertrouwen voor je gast en voor jezelf. Een belangrijke bron ligt bij organisaties
die ook met vrijwilligers werken. Via de lokale coördinator of aanspreekpunt
kun je in contact komen. De gasten zijn dan waarschijnlijk vrijwilligers en/
of deelnemers die bij deze organisaties actief zijn en/of aangesloten zijn.
Bijvoorbeeld:
Stichting ‘Met je Hart’: verbindt kwetsbare ouderen. www.metjehart.nl
De Zonnebloem: zet zich in om mensen met een beperking een onvergetelijke
tijd te bezorgen. www.zonnebloem.nl
Inloophuizen. Bijvoorbeeld: Vicky Brown Huis: inloophuis voor volwassenen en
kinderen met kanker en hun naasten. www.vbrownhuis.nl
Gemeentelijke Welzijnsorganisaties
Humanitas
Huisartsen en praktijkondersteuners
Thuiszorg organisaties
KBO
Buurt app Nextdoor
Buurtgroepen op Facebook
Vrijwilligersplatform NLvoorelkaar.nl: hier kun je oproep voor vinden van
gasten plaatsen
Verzorgingshuizen
Vincentiusvereniging: maatschappelijk dienstverlening.
Voedselbanken: hulp door de armsten te voorzien van voedselpakketten.
www.voedselbanken.nl
Een andere mogelijkheid is om uitnodigingen te schrijven en mensen om je heen
te vragen om de uitnodiging aan iemand te geven van wie zij inschatten dat hij/
zij graag komt eten met kerst.
Jouw rol als Tafelgids in het vinden van gasten zit in het contacten leggen
met deze organisaties. Via het kenbaar maken van de EngelenTafel via lokale
bladen, vertellen van het verhaal op verschillende plekken. Denk hierbij
aan het verzorgingshuis, een wijkbijeenkomst, een serviceclub, contact
met welzijnsorganisaties enzovoort. Zo nodig het matchen van gasten aan
gasttafels.

Principes voor een geslaagde EngelenTafel
De EngelenTafel roept veel warme en dankbare reacties op. Voor de gasttafels
zijn de onderstaande principes van belang voor een geslaagde avond.
Het idee van de EngelenTafel is eenvoudig; bij iemand thuis aan tafel sluiten
(onbekende) gasten aan om samen kerst te vieren.
Het vindt plaats op Kerstavond, Eerste kerstdag of Tweede kerstdag.
De invulling is helemaal naar eigen inzicht. Op een manier die bij de eigen
manier van Kerst vieren past.
Het aantal gasten dat men uitnodigt maakt niet uit, het gaat erom dat het past
aan tafel.
Het menu mag zo simpel of ingewikkeld zijn als men zelf wil. Koken vanuit het
hart is van belang, van een heerlijke stamppot tot een uitgebreid diner. Het is
aan de gastvrouw/heer om te bepalen hoe bijzonder men het wil of kan maken.
Er is geen vergoeding of financiële bijdrage.
Men nodigt zelf gasten uit. Dit kunnen mensen zijn die men zelf al kent,
maar waarvan men nooit hebt bedacht om ze uit te nodigen. Of gasten die via
organisaties uitgenodigd kunnen worden.
Men kan eenmalig meedoen of ieder jaar weer.
De EngelenTafel vindt plaats met kerst; het is aan de gastvrouw/-heer te
bepalen of er later ook nog contact is. Dat is geheel vrij en naar eigen wens.

Beschikbare middelen
De EngelenTafel vraagt om toelichting, bekendheid, vertrouwen en aandacht.
Dat heeft tijd nodig en daarnaast ook middelen om dit te ondersteunen. Er zijn
verschillende middelen beschikbaar. Deze zijn op de website te vinden en als je
je bij ons opgeeft krijg je toegang tot de toolbox.
Persbericht voorbeeld: een voorbeeld van een persbericht om te laten plaatsen
in het lokale blad of om teksten te gebruiken op social media.
Poster: breng de EngelenTafel onder de aandacht en hang het op op diverse
plekken of gebruik het bij een bijeenkomst.
Logo en foto’s: om te gebruiken in bijvoorbeeld een persbericht, op social
media of in een artikel in een lokaal blad.
Folder voor gasttafels: uitleg over de werking van de EngelenTafel als je die
zelf organiseert.
Folder voor gasten: toelichting voor (potentiele) gasten.
Uitnodigingskaart: om te sturen aan gasten die uitgenodigd worden.
Stappenplan en tijdspad: toelichting op de te nemen stappen.

De EngelenTafel inspireert!
De EngelenTafel raakt én inspireert. Het zet mensen in beweging en zet aan tot
verschillende manieren om invulling te geven aan de gedachte van het omzien
naar elkaar en nieuwe verbindingen tot stand brengen voor mensen voor wie
dat niet vanzelfsprekend is. Vanuit de Stichting EngelenTafel inspireren we
graag om nieuwe verbindingen te maken, uit te reiken naar anderen, en nieuwe
vormen van zingeving met kerst te vinden. Wie weet komen er mensen naar je
toe met ideeën die aansluiten bij de EngelenTafel. Kijk wat je ermee kunt en als
je twijfelt neem dan gerust contact met ons op.

De Stichting EngelenTafel
Het gedachtegoed van de EngelenTafel gaat in de kern over het openen
van harten en creëren van nieuwe verbindingen tussen mensen. Het gaat
om bewustzijn van de omgeving en mensen voor wie samenzijn niet
vanzelfsprekend is. Omzien naar elkaar en de kracht van de verbinding staan
centraal.

Zo werkt het!
Laat ons weten dat je graag tafelgids wilt zijn en op welke plek. We nemen dan
contact met je op, we zetten je op de kaart en je krijgt toegang tot de toolbox.
Ook ben je welkom op een inspiratiebijeenkomst en kun je deel uitmaken van
besloten Facebookgroep voor tafelgidsen.

Contact
Wil je meedoen of wil je meer weten? Neem gerust contact met ons op!
engel@engelentafel.nl
06-55331113
www.engelentafel.nl

Volg ons!

