
4de landelijke

                                                    Popeldag
vrijdag 17 mei 2019

van 10.00 uur tot 17.00 uur 
in Utrecht

17 mei is die er weer: een dag vol kleur, verhalen, spanning, onverwachte successen, pittige 
puzzels, tegenvallers, glimmende ogen. En nog veel meer: het is de ABCD Popeldag, voluit: 
Asset Based Community Development. Inmiddels een begrip in community building land.

Met een programma dat community builders uit 
het hele land samen maken. Het gaat niet om de 
blingbling-verhalen, maar om het dagelijkse werk 
achter de schermen. Het soms enerverende 
geworstel, de vastlopers en lostrekkers. De 
kleine stappen die verschil maken. Bijvoorbeeld 
bij het werken aan een warme straat, elkaar 
beter leren kennen in je flat, het goed houden 
met elkaar. Of hoe je jezelf als wijkraad opnieuw 
gaat uitvinden met behulp van ABCD of hoe je je 
buurt door community building een boost geeft. 
Als bewoners, wel samen met instanties, maar 
zonder van hen afhankelijk te worden.

De Popeldag is geen haal- en brengsuper, maar 
een gezamenlijke werkdag. Met 10 werksessies 
over de dagelijkse ins en outs van ABCD in de 
praktijk. Geen grote vergezichten, maar verhalen 
en vragen van om de hoek.

Wij hanteren geen minimum aantal deelnemers, 
wel een maximum. Bij 100 mensen gaat de deur 
op slot. De verdeling is minimaal 50 bewoners 
die ABCD-buurtmakers zijn en maximaal  
50 beroepskrachten.

datum: vrijdag 17 mei 2019 
tijd: 10.00 tot 17.00 uur
plaats: Utrecht (locatie volgt) 
kosten: bewoners 15 euro
  beroepskrachten 50 euro
aanmelden: https://www.lsabewoners.nl/
  event/abcd-popeldag/

Houd voor meer informatie over  
de ABCD-popeldag de websites in de gaten: 

www.wijzijnabcd.nl en www.lsabewoners.nl

De Popel Bouwmarkt 30 maart 2019 
tijdens het 

‘Wij Doen Het Samen Festival’

Ben jij één van de community builders die  
op 17 mei één van de 10 werksessies wil  

organiseren? Rondom een vraag, crisis,  
verbazing of vlottrek-ervaring vanuit  

je ABCD-buurtpraktijk?

Dan nodigen we je uit om met andere 
Popeldag-makers op zaterdag 30 maart 
tijdens het ‘Wij Doen Het Samen-Festival’ 
in Amersfoort de werksessies voor de 
Popeldag in elkaar te zetten. Bouwen aan 
het ontwerp van je werksessie, vragen 
scherp krijgen, oefenen met werkvormen 
en lerende gesprekken. Daarna hebben 
we nog een week of 7 om samen een 
grandioze Popeldag neer te zetten op  
17 mei in Utrecht.

Kom op, bouw mee op 30 maart in 

de Popel Bouwmarkt!
Meld je aan via info@lsabewoners.nl 


