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STORIES IN ANOTHER TONGUE – INTRODUCTION TO MULTISENSORY 

STORYTELLING 

 

This session is specifically created for those working with clients who do 

not speak the native language.  Multi-sensory storytelling  maximizes all 

the senses, reducing language and focusing on other channels. This 

session introduces the practice and provides you with the resources to 

deliver a multi-sensory story to your group along with skills to continue 

developing multi-sensory stories in future. This is ideal in contexts 

where language is impaired and other forms of communication are key. 

Fonkelvogel - 

Katelijne Billet 
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TUIMELEN IN TAAL 

Verhalen maken je rijker aan woorden en rijker aan begrip. Verhalen 

leren je toveren met taal. Je buitelt van het ene beeld naar het andere, 

zoekt er het juiste woord en de juiste structuur bij, en omdat het JOUW 

verhaal is, zal je het nooit meer vergeten. We spelen met woorden, 

zeggen hetzelfde op zoveel mogelijk verschillende manieren, en geven 

zo klank aan onze verbeelding. Aan datgene wat we willen vertellen. 

Taal die past bij ons verhaal. Omdat we bovenal verhalen willen 

vertellen, delen, ernaar luisteren en ze lezen. En zo thuis kunnen komen 

in onze taal. “In elke taal.” 

 

Isabelle Desegher 
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VEILIGHEID EN VALKUILEN IN HET WERKEN MET VLUCHTELINGEN 

Het werken met asielzoekers en vluchtelingen is boeiend en leerrijk. We 

willen zo graag projecten opzetten waarbij we verhalen sprokkelen bij 

deze mensen, maar soms verliezen we enkele dingen uit het oog om 

dat doel op een respectvolle manier te bereiken. In deze workshop 

staan we stil bij enkele belangrijke randvoorwaarden en valkuilen in 

deze boeiende zoektocht. 
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IK ZIE, IK ZIE, WAT JIJ NIET ZIET 

 

Marijke Goossens biedt verschillende proevertjes aan om op verhaal te 

komen. Ervaar wat het is om een verhaal met al je zintuigen te beleven 

en hoe je jouw publiek er ten volle bij kan betrekken. Gebruik je liever 

een kamishibai (verteltheaterkastje)? Hoe zet je deze krachtige visuele 

tool in om een verhaal te vertellen? Wat is Visual Thinking Strategy?  

Maak kennis met deze boeiende waarnemings-en gespreksmethode.  

 

Carmien Michels 
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SPITS JE OREN, OPEN JE OGEN: DRAMATISCHE EXPRESSIE ALS STARTPUNT 

VOOR EEN MOOIERE MAATSCHAPPIJ  

 

Wie passioneel is, maakt anderen warm.  

Hoe kan je op verrassende wijze een verhaal introduceren aan een groep? 

Hoe trek je non-verbaal de aandacht? Hoe prikkel je de zintuigen van je 

luisteraars?  

In de workshop Spits je oren, open je ogen komen enerzijds deze vragen 

kort aan bod. De deelnemers beleven de kracht en het plezier van non-

verbaal communiceren, proeven van verschillende zintuiglijke prikkelingen 

en wisselen ervaringen met elkaar uit.  

Anderzijds kijken we naar de spanningsopbouw van verhalen. Welke 

structuur kan je volgen bij het opbouwen van een verhaal? Hoe ontwikkel 

je stapsgewijs en met eenvoudige tools nieuwe verhalen? Hoe wissel je feit 

en fictie af? Hoe werk je naar een climax toe?  

We vertrekken steeds vanuit de zintuigen en alledaagse voorwerpen, zaken 

die in alle contexten toe te passen zijn. We gaan speels en stapsgewijs te 

werk. Veiligheid en welbevinden staan voorop.  

De deelnemers krijgen gemakkelijk hanteerbare technieken aangeboden, 

die gemakkelijk te vertalen zijn naar de lespraktijk.  

Fonkelvogel - 

Fred Versonnen 
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IK HEB EEN EIGEN VERHAAL 

 

We horen over hun verhaal in het nieuws, lezen erover, praten er 

uitvoerig erover. 

Zij zwijgen terwijl het over hun gaat. Het is moeilijk om te praten in een 

vreemde taal, om zelf hun verhaal te vinden en te vertellen. 

Met deze workshop willen wij inspiratie en een methode aanreiken 

voor professionals en vrijwilligers, vertrekkend vanuit de natuurlijke 

vertelkunst. 

Zodat ze zichzelf tevoorschijn kunnen vertellen. 
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USING STORY TO FIND OUR VOICE 

 

This session uses storytelling techniques to gently inspire groups of individuals who have suffered 

trauma and difficulties in the process of leaving their home country to seek a new life in a new place, 

to begin to find their voices.  We will share storytelling exercises which build confidence and 

encourage individuals to begin to find their platform. 

 

 

STORIES FROM THE HEART – COLLECTING THE STORIES OF OUR CLIENTS 

 

How do we collect stories from vulnerable groups ensuring the individuals are safe and supported?  

How do we ensure our clients are fairly represented in their own story?  This session explores the 

exercises and techniques used to encourage the cathartic and important process of story sharing in 

an honest and open way. 

 

 

 

STORY GATHERING, ETHICS AND OWNERSHIP 

 

As storytellers and community workers working with Asylum Seekers, Refugees and Migrants we feel 

we have a duty to provide a platform for these stories to be shared.  To give a voice to the voiceless, 

and to represent the plight of these groups to the wider community.  We increasingly understand the 

power of story to influence, educate and entertain. But have you thought about the ethical 

implications of story gathering?  

This training session explores the issues that need to be considered when working with personal 

narratives and challenges participants to think carefully about how they gather, keep and use other 

people’s stories for their work. We will discuss key issues that surround this complex field; consent, 

power and authenticity implications.  


