Learn2empower
Vooroordelen aanpakken in Zuid-Afrika en
Nederland
Als op school de Antilliaanse meiden geen contact
hebben met de moslimmeiden. Als buren elkaar
mijden. Als u werkt met dak- en thuislozen,
vluchtelingen, zwerfjongeren of anderen die moeite
hebben hun plek te vinden in de samenleving vanwege
vooroordelen of stigma’s. In al die gevallen is empowerment dé manier om stappen te zetten. Dat blijkt
dagelijks in Zuid-Afrika, waar die methode is ontwikkeld. In een unieke training van 2,5 dag leert u van
de Zuid-Afrikanen zelf hoe u empowerment hier inzet.

Dit gaan we doen

Sinds 2008 nodigt Radar eens per jaar trainers uit van
het Umtapo Centre in Durban om in Nederland hun
ervaringen met u te delen. De training gaat over hoe
je door middel van empowerment programma’s
mensen weerbaarder, doelgerichter en tegelijk ook
coöperatiever en maatschappelijk betrokkener kunt
maken. Het is ook een unieke kans om te leren van
Zuid-Afrika: Hoe vinden mensen weer kracht in verbondenheid, zelfs na tijden van haat en tegenstelling?

Dit levert het op

Behalve de inhoudelijke verdieping gaat het vooral om
de uitwisseling tussen collega’s, de ontmoeting en de
aanmoediging. U vindt gelijk-gestemden, wat inspirerend is. Uit de eerste Learn to Empower-dag ontstond
de Powerschool-training die inmiddels al weer een
aantal jaar met veel succes draait.

Dit is wat deelnemers vertelden na afloop:
“Wat fijn om mensen te ontmoeten met eenzelfde
missie.”

“Dwars door alle continenten heen leren van elkaar
geeft zoveel inspiratie en motivatie.”
“De training was ook heel goed voor mijn eigen
empowerment. Net wat ik nodig had!”

Voor wie

De training is voor iedereen die met mensen werkt,
of dat nu in bedrijfsleven, welzijn, onderwijs, zorg of
welke sector ook is. Hoe meer verschillende achtergronden, hoe waardevoller de uitwisseling.

Praktische informatie

De training duurt 2,5 dag en wordt jaarlijks voor de
zomer gegeven. Eén of twee keer, al naar gelang het
aantal deelnemers. De groepsgrootte ligt rond de
dertig. De voertaal van de training is Engels, maar ook
voor mensen die die taal niet al te goed beheersen, is
alles goed te volgen. Interesse? Bel met een van onze
trainers of mail naar info@radar.nl

