
 
Een trainingstraject over het delen van jouw 

unieke buitenlandervaring en die van anderen 

Ben jij voor langere tijd in het buitenland geweest en vind je het leuk hierover te vertellen, je 
ervaring te delen én de verhalen van anderen te horen en verder vertellen? Doe mee aan de 
training Storytelling & Storyweaving, een samenwerking tussen het Nederlandse en Vlaamse 
agentschap Erasmus+ Jeugd en European Solidarity Corps. 

Wat maakte die internationale belevenissen nu zo bijzonder? Welke gevoelens roept het bij je op en 
welke impact heeft het op wie je bent? Wat kan een soortgelijke ervaring voor andere jongeren 
betekenen? Waarom zou iedereen op buitenlandavontuur moeten gaan? 
 
Tijdens het eerste weekend ligt de focus op de techniek storyweaving (verhalen sprokkelen) en helpt 
storyteller Griet Bouwen je bij het vinden van de essentie van jouw en andermans ervaring. 
 
In het tweede trainingsweekend gaan we aan de slag met onze eigen (gesprokkelde) verhalen 
en storytelling. Op wat voor manieren kun je deze verhalen delen met de wereld, op een manier dat 
ze duidelijk én leuk zijn? Hoe pak je dit aan? Aan de hand van workshops – die we in overleg met de 
hele groep in het eerste weekend uitkiezen – veranderen we de vertelde verhalen in te verspreiden 
inspiratie-artikelen, social media-posts, podcasts, etc.  
 
 
Corona disclaimer 

 
Houd er rekening mee dat het altijd nog niet met 100% zekerheid te zeggen dat deze training 
doorgaat; tot de dag voorafgaand aan de training kan worden besloten hem te verplaatsen naar een 
later tijdstip. Wanneer het door (lokaal) reisadvies niet mogelijk is voor bijvoorbeeld deelnemers uit 
Vlaanderen of bepaalde provincies om aanwezig te zijn, zullen we deze regels helaas moeten volgen. 
Verder doen wij er alles aan om de training in de huidige context door te laten gaan.  
 
 
Voor wie 

 

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



• Jongeren die de ervaringen die zij tijdens dit trainingstraject opdoen in willen zetten om 
Europese subsidieprogramma’s in de toekomst te promoten onder andere jongeren. 

  
Aan de twee bijeenkomsten nemen dezelfde jongeren deel, dus het is de bedoeling dat je er zeker 
van bent dat je beide keren aanwezig kunt zijn. 
 
 
Wanneer en waar 

 
Trainingsweekend 1: Storyweaving in Arnhem, Nederland  
Vrijdag 10 december 2021, vanaf + 18:00 uur t/m zondag 12 december 2021, ongeveer 16:00 uur  
  
Op vrijdag strijken we samen met zo’n 15 Nederlanders en Vlamingen neer in Arnhem (StayOkay 
hostel). Gedurende een weekend luisteren we naar elkaars buitenlandverhaal en worden we 
ondergedompeld in de Zuid-Afrikaanse methodiek van storyweaving.   
  
Prijs: De bijeenkomst, overnachting en maaltijden zijn GRATIS.   

• Nederlanders betalen hun vervoer naar de locatie zelf.  

• Vlamingen krijgen hun vervoer naar Arnhem terugbetaald.  
  

Trainingsweekend 2: Storytelling in Mechelen, België 

Vrijdag 18 t/m zondag 20 maart 2022, precieze tijden volgen nog  
We komen met alle storytellers terug bij elkaar in Mechelen, waar we verschillende 
technieken krijgen aangereikt om op een inspirerende manier verhalen te delen.  
  
Prijs: Zowel de bijeenkomst als de overnachting en de maaltijden zijn GRATIS.  

• Nederlanders betalen hun vervoer naar Mechelen zelf.  
• Vlamingen betalen hun treinticket naar de locatie zelf.  

 
 
Info & inschrijven 

 
Meld je voor 31 oktober 2021 aan door je online te registreren via de SALTO-link: 
http://trainings.salto-youth.net/9727. 

 
 
Twijfel je of heb je nog vragen? 
Nederlanders: m.saris@nji.nl  
/ Vlamingen: 
thomas.gits@jint.be  
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