
 

 

 

 

ALLEMAAL AMSTERDAMMERS 
  

 
Ben jij nieuwsgierig naar de verhalen van andere Amsterdammers? 
Wil jij bijzondere plekken in Amsterdam-Centrum leren kennen?  
En wil jij de andere Amsterdammers iets vertellen over wat voor jou 
Amsterdam is? Dan is dit voor jou! 
 
 
Allemaal Amsterdammers is een 
wandelproject. We nodigen jou uit om samen 
met andere Amsterdammers de stad nóg 
beter te leren kennen.  
Deelnemers vertellen eigen verhalen en 
luisteren naar de verhalen van anderen. We 
stellen vragen aan elkaar. We leren van elkaar 
over elkaar. En over ervaringen met onze 
bijzondere stad. 
 
In kleine groepen ga je samen op stap. Tijdens 
en na de wandeling is er tijd om samen te 
praten. En kan je vragen stellen aan elkaar en 
de gids. 
 
Je kan live met gidsen door de stad wandelen. 
De wandeling duurt ± 1.5 uur.  
 
En je kan via de computer met een 
internetverbinding meedoen. Een filmploeg 
loopt met een gids door de stad en jij loopt, 
kijkt en praat ‘live’ mee.  
 
Wat wil jij vertellen? Is er een bijzondere 
plek in Amsterdam-Centrum waar jij vragen 
over hebt of anderen over wil vertellen?  
Laat het ons dan weten, dan proberen wij de 
wandeling zo te maken dat we juist langs die 
plek komen. En misschien wel naar binnen 
gaan. 
 
En daarna? Samen met de andere deelnemers 
hebben we een tweede ontmoeting, waar we 
verder kunnen praten en onze ervaringen 
kunnen delen.

 
Goed om te weten: 
- De wandeling duurt ± 1.5 uur. 
 
- We wandelen in september en oktober 2021. 
 
- We wandelen in het centrum van 

Amsterdam. 
 
- Het kost je als deelnemer niets. 
 
- Er is een tweede ontmoeting om met andere 

deelnemers om verder te praten. 
 
Enthousiast om andere Amsterdammers te 
ontmoeten die je anders niet tegen zou 
komen? Meld je aan!!! 
 
Aanmelden kan via de organisatie die je deze 
informatie gaf. 
 
- We laten je dan weten op welke data in 

september en oktober we wandelen. 
 
- Neem je iemand mee? Geef jullie dan  

samen op. 
 
Heb je vragen? 
Mail ons op amsterdammers@dander.nll 
 
 
DANDER (De Ander) ontwikkelt de 
wandelingen in samenwerking met stadsdeel 
Centrum van de gemeente Amsterdam, en 
met wandelpartners en organisaties uit het 
sociale- en welzijnswerk. 


