Een prachtig project dat wordt gecreëerd bij onze
Nimweegse Waarmakerij en heel veel andere plekken in Europa is de Unity Express. Een bijzondere
treinreis met het achterliggende idee om meer onderling begrip en interesse op te wekken bij ons als
Europeanen. Zeg maar: de grote zus van de Dag van de Dialoog.
De twintiger Coen de Jong straalt en is niet meer te stuiten als je hem naar zijn project vraagt: “We zijn
van plan om op 7 juli 2012 tot 4 augustus 2012 door 50 landen van Europa te gaan treinen. Daarbij willen
we van zoveel mogelijk landen mensen uitnodigen om mee te reizen. Het is de bedoeling dat we dan met
zijn allen gaan eten, slapen, feesten en natuurlijk discussiëren over de verschillen van mensen in Europa.
Zo kunnen er bijvoorbeeld discussies ontstaan over wat Duitsers van boerka dragers vinden en over
waarom Grieken eerder met pensioen willen. We krijgen zo meer inzichten over de verschillende
bevolkingsgroepen in ons werelddeel. Maar we willen er expres geen vast programma van maken, omdat
we vinden dat de deelnemers zelf ook activiteiten moeten bedenken om met elkaar in dialoog te gaan.”
zegt Coen.
Wagon als yogaruimte
Sommige dingen zijn al wel min of meer vastgelegd, zoals de route, die gaat van Zweden tot aan Turkije.
De treinticket zal ongeveer 400 euro per persoon per week gaan kosten of c.a. 1300 euro voor het hele
traject. Coen: We willen ook twee wagons die we steeds wisselende functies willen geven als een
moskee, een yogaruimte, een bioscoop of een discussiezaal.” Op onze website hebben we een open
collaboration community gemaakt, waarbij mensen met elkaar werkgroepen kunnen gaan vormen om de
ideeën vorm te geven. Iedereen kan aangeven in welke stad op de route hij of zij een activiteit wil
organiseren. We focussen ons op de zogenaamde ‘early adapters’ dwz mensen die als eerste open staan
voor dit project. Zij kunnen met hun enthousiaste verhalen de andere mensen interesseren. We willen in
de eerste ronde 10 tot 20 treinkaartjes per land verkopen en daarna willen we pas de overige kaartjes
verkopen. Hoeveel kaartjes we in totaal kunnen verkopen staat nog niet vast.
Couchsurfing
Het plan ontstond als idee bij het zogenaamde couchsurfing in 2008. Couchsurfing is een netwerk
waarbij backpacktoeristen over de hele wereld elkaar gratis een plek op de bank aanbieden om te pitten.
Coen de Jong pakte toen het idee op samen met zijn vriend Patrick, die uiteindelijk is afgehaakt.
Inmiddels is Coen dit jaar serieus plannen gaan maken met negen mensen uit heel Europa. Inmiddels
hebben zich daar een heleboel Nederlandse vrijwilligers bijgevoegd. We zijn nog steeds op zoek naar
meer vrijwilligers, omdat we nog niet alle taken hebben gedekt. Liefhebbers kunnen zich nog opgeven
voor bardiensten, ‘corfeesten’ (schoonmaken kan ook leuk zijn!), EHBO en beveiliging.
Hoewel er inmiddels al wel mensen met een Nijmeegse binding meewerken zoals Juul Martin van de
Waarmakerij en Caro Turlings, die de stoere website heeft ontworpen, zijn er nog geen plannen om de

trein in Nijmegen te laten stoppen. Maar ik heb de stille hoop dat wanneer we erg enthousiast doen en
flink gaan lobbyen, we de organisatie misschien kunnen overhalen om ook de oudste stad van Nederland
aan te doen. In ieder geval doet de trein wel aan in onze concurrentstad Maastricht, die de verzorging
van het programma op zich neemt. (Wie wil er even bij Thom de Graaff gaan slijmen?) Meer informatie
over het project bij Strephan Pfaff stephan@unityexpress.eu, website http://unityexpress.eu
Share this:

StumbleUpon

Geef een reactie
Geef een reactie tot nu toe
Plaats een reactie
RSS feed voor reacties op dit bericht. TrackBack URI
Plaats een reactie
Line and paragraph breaks automatic, HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title="">
<acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <pre> <del datetime="">
<em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>
Naam (verplicht)
E-mailadres (verplicht)
Website

Jouw reactie

Zeg het maar!

Hou me op de hoogte van nieuwe reacties via e-mail.
Houd mij via e-mail op de hoogte van nieuwe berichten.

Blog op Wordpress.com.
Theme: Benevolence by Theron Parlin.
Syndiceer entries met behulp van RSS en Reacties (RSS). Dit thema bevat geldige XHTML en CSS.

