Checklist
Deze checklist bevat een paar gespreksonderwerpen die naar ons idee handig zijn om
vooraf te bespreken. Het zijn bezinningsvragen die helpen om het proces soepel te laten
lopen. Het is een handreiking. We hebben niet de intentie om volledig te zijn. Zoek dus
vooral je eigen wegen.

Bepaal het doel dat je wilt bereiken
Zelfs na een paar keer een geslaagd en succesvol engelenproject te hebben uitgevoerd blijkt
dat iedereen in de voorbereidingsgroep andere doelen nastreeft. De één wil juist omzien
naar mensen die een moeilijke tijd achter de rug hebben. De ander wil heel graag kerk in het
dorp zijn en mensen van buiten bereiken. Weer een ander wil vooral kinderen en jongeren
motiveren om wat voor een ander te betekenen. Het zijn allemaal goede intenties. Ze hoeven
elkaar niet eens uit te sluiten. Maar het kan wel heel goed zijn om dit vooraf van elkaar te
weten en daar ook afspraken over te maken.
Stel een groep van enthousiaste vrijwilligers samen
Vele handen maken licht werk. Het project kun je op ontelbaar veel verschillende manieren
uitvoeren. Er is echt geen ideale manier om dat te doen. Wel wordt het leuker als er een
groep vrijwilligers met enthousiasme aan wil werken. Kijk ook naar talenten en vaardigheden.
De één kan fantastisch overweg met Excel om de matching in orde te maken. De ander is
een spin in het web om mensen te enthousiasmeren om engel te worden. Weer een ander
kent iedereen waar wel wat mee is en mogelijk een engel nodig heeft. Denk na wie wanneer
van waarde is en hoe zijn of haar talent het beste uit de verf komt.
Denk na over privacy
Natuurlijk is medeleven ontzettend goed en fijn. Het betekent alleen niet dat je zomaar
informatie mag delen over gezondheid, life-events of de reden dat je denkt dat iemand een
engel zou kunnen gebruiken. Hoe zorg je ervoor dat wat privé is ook privé blijft? Dat is niet
moeilijk. Wel iets om telkens alert op te blijven.
Denk na over samenwerkingspartners
Natuurlijk kun je alleen met je eigen kerk, vereniging of club een engelenproject uitvoeren.
Wat ook kan is dat je samenwerkt met anderen in het dorp, de wijk of de stad. Engelen zijn
verbinders. Juist in dit project liggen er kansen om met anderen op te trekken. Wie weet wat
dat in de toekomst brengen zal.
Bezin je eerst op het stappenplan
Weet waar je aan begint. Kijk rond op de site (www.engelenproject.nl). Benader eventueel
organisaties die eerder ervaring hebben opgedaan en maak het project zo groot of zo klein
als je kunt behappen. Liever een hand vol enthousiastelingen die er volgend jaar nog een
keer de schouders onder willen zetten dan een heel leger uitgebluste engelen die hun portie
na één keer al liever aan Fikkie willen geven.

