Message GrandExperts March 2018
Je bent nooit te oud om te leren. Je bent ook nooit te oud om kennis door te geven aan anderen!
Senioren hebben kennis, vaardigheden, interesses waar ze veel over weten. Kennis die meestal niet aan
een beroep is gebonden maar die betekenisvol is, inspirerend kan zijn of gewoon leuk. Het Europese
project GrandExperts biedt senioren de gelegenheid om hun kennis, vaardigheden of interessegebied
aan anderen over te dragen door middel van het maken van cursussen op internet. Daar kunnen die
cursussen door anderen worden bekeken en benut. Zo gaat waardevolle kennis niet verloren! Hiermee
laten deze senioren zien hoe deze groep ook een actieve bijdrage aan de samenleving levert.
GrandExperts zit nu in het eerste, voorbereidende stadium. Op dit moment worden de eerste senioren kennisaanbieders bijeengehaald. Zij gaan als eerste vrijwilligers met begeleiding en training door
medewerkers van GrandExperts een cursus maken op basis van door henzelf aangedragen onderwerpen.
De onderwerpen geven een beeld van de veelzijdigheid van activiteiten die senioren bezighouden:
-

Inburgering van vluchtelingen
Streeksieraden
Varend en rijdend erfgoed
Zelforganisatie van senioren
De opzet van een ontmoetingsplek voor senioren: Grand Dessert
Opzetten van (lange afstand) wandelpaden
Belang en betekenis van jeugdliteratuur
Wat is de Islam
Werken aan een inclusieve samenleving

GrandExperts gaat in 5 landen, Duitsland, Bulgarije, Polen, Ierland en Nederland, met de eerste groep
senioren werken aan hun cursussen. Daarnaast wordt er gewerkt aan het bekend maken van dit model
onder ouderenorganisaties, ontmoetingspunt en maatschappelijke organisaties. Zo ontstaat een eerste
aanzet tot een beweging die senioren een platform biedt om hun kennis, vaardigheden en interesses aan
de samenleving aan te bieden. GrandExperts zorgt ervoor dat de ondersteuning die aan de eerste
groepen senioren wordt geboden digitaal beschikbaar komt voor iedereen die hieraan deel wil nemen.
Er is nog ruimte voor enkele senioren die als vrijwilliger ook een cursus willen verzorgen in deze eerste
experimentele fase. Bent u geïnteresseerd? Geef uw naam en mailadres dan door aan
grandexperts@art-age.nl en er wordt contact met u opgenomen.

