Round Robin

De Round Robin brengt mensen dichter bij elkaar. Bij dit doorgeefproject reizen
een soort ‘vriendenboekjes’ rond in een vaste groep.
Iedere deelnemer start met een eigen blanco schrift.
Elke 3 weken vul je een aantal pagina’s in het boekje van een ander naar eigen
inzicht: met tekst, foto, tekening, knipsels, een recept, wat jij wilt.
Na een aantal maanden komt het eigen boekje weer terug bij de oorspronkelijke
eigenaar, maar nu vol met bijdragen van de andere groepsleden, speciaal voor
elkaar gemaakt.

Ook op zoek naar zingeving, samenzijn en inspiratie?
Round Robin is één van de activiteiten van het
Zondagavondprogramma van de Nicolaaskerk Odijk.
Meer info en agenda: vitaliteit.nicolaaskerkodijk@gmail.com

Je bent helemaal vrij om te maken wat je wil.
Mocht je inspiratie nodig hebben, misschien kan dit thema je dan op weg helpen:
“Een nieuw begin”
WANNEER?
Het project loopt van oktober 2019 tot voorjaar 2020
Belangrijke data:
25 oktober 2020: uiterste aanmelddatum
1 november 2020: startdatum: je geeft jouw boekje voor de 1e keer door

HOE GAAT DAT PRECIES, ZO’N ROUND ROBIN?
1. Iedere deelnemer koopt zijn eigen schriftje
(zie ook: WAT heb je nodig?)
2. Op de 1e bladzijde van je eigen schriftje schrijf je:
- je naam
- je huisadres (evt. mailadres vermelden)
- een klein stukje over jezelf (zodat anderen weten voor wie ze het maken)
3. Zondag 1 november bezorg je jouw schrift voor de 1e keer, bij de volgende
persoon uit jouw groep.
Een paar dagen vóór deze datum ontvang je een lijst van namen en
adressen van jouw groepsleden*. Daarin staat de doorgeefvolgorde.
Deze is vast, dus je bezorgt elke keer bij dezelfde persoon.
4. Diezelfde dag ontvang je een schriftje van iemand anders in je brievenbus.
5. Hierin mag je 3 tot maximaal 6 bladzijden vullen.
Waarmee? Dat mag je helemaal zelf bedenken.
Een paar voorbeelden:
- een gedicht
- een verhaal
- een foto
- een recept
- een tekening - een liedtekst
- een mooie kaart of plaatje(s) uit een tijdschrift
Dus: kopieer, knip uit, schrijf (over), dicht, schilder, plak in…
Mocht je inspiratie nodig hebben, misschien kan het thema je op weg
helpen: “Een nieuw begin”
6. Na 3 weken bezorg je het schriftje weer bij de volgende persoon.
7. En ontvang je diezelfde zondag weer een ander schriftje. Je hebt weer 3 weken
de tijd om het te vullen en te bezorgen, et cetera.
8. Na een paar maanden ontvang je je eigen boekje weer in de brievenbus, nu vol
met creatieve bijdragen van de andere groepsleden, speciaal voor jou gemaakt.

Namen en adressen worden dus gedeeld. Deze gegevens mag je uitdrukkelijk alleen
gebruiken voor communicatie over het Round Robin project
*

WAT LEVERT HET JE OP?
* inspiratie (je mag namelijk ook in het boekje van een ander lezen/kijken)
* verbinding met andere mensen
* plezier en creativiteit
WAT HEB JE NODIG?
- een schriftje/blanco boekje
Die moet je zelf kopen. Het liefst A5-formaat (schoolschrift);
zonder lijntjes; een harde kaft is handig (dan blijft ie langer mooi).
- een stevige envelop waarin je schriftje past
Hierin reist jouw schriftje de groep rond. Tip: sluit de envelop met een
splitpen (niet met de plakrand). Zo gaat ie de hele ronde mee.
- tijd en inspiratie
De anderen van de groep rekenen op jou, dus je moet zorgen dat het
boekje op tijd bij de volgende deelnemer is. Dat betekent elke 3 weken
iets moois verzorgen (in de kerstvakantie heb je 4 weken de tijd).
WAARMEE MOET JE REKENING HOUDEN?
Je moet de boekjes op tijd doorgeven. Bij de start ontvang je de data waarop het
boekje bij het volgende groepslid moet zijn (zondag om de 3 weken). Je mag de
boekjes wel eerder doorgeven (bijv. bij vakantie), maar niet later. De anderen
rekenen op jou, dus het project loopt mis als anderen op jou moeten wachten.
Verder verwachten we dat je zuinig bent op het werk en de schriften van
anderen (dus pas op met koffie, glazen limonade, kinderen, honden etc.).
En tenslotte (een belangrijk punt!): gun de eigenaar van het boekje de
verrassing van de bijdragen. Deel dus jouw RR bijdragen (of die van anderen)
niet gaandeweg het project via FaceBook, Instagram of andere social media.
Natuurlijk mag je wel foto’s van je eigen boekje (zodra die weer thuis is) met de
wereld delen.
WAAR IS HET?
Je kunt de boekjes gewoon vullen bij jou thuis, aan
de keukentafel of op de bank, op het tijdstip dat jou
het best uitkomt.
VRAGEN?
Mail naar: vitaliteit.nicolaaskerkodijk@gmail.com
Hier kun je je ook aanmelden (liefst voor 25
oktober 2020).

