Introductie-/inspiratiedag voor de aspirant-gastheren/vrouwen van de Huiskamer van
de Lage Landen in Santiago de Compostela
----------------------------------------------------------Datum: 14 maart 2015
Locatie: Ki-Tov: voormalige fratershuis (fraters van Tilburg) in Utrecht
Als toekomstige gastheer was ik door het Genootschap van Sint Jacob uitgenodigd
om deel te nemen aan een introductie-/inspiratiedag.
De gekozen locatie was al inspirerend nl. een voormalig fratershuis. Nadat de fraters hier
vertrokken zijn, heeft de woongroep Ki-Tov zich hier gevestigd. Een van de leden van de
groep, tevens lid van het genootschap, verzorgde ruimte en catering.
Een belangrijk deel van de dag werd verzorgd door Huberta Wiertsema (introductie,
workshop gastheer/vrouw, de camino). Chris Strijbos nam het praktische deel voor zijn
rekening.
We begonnen met een voorstellingsronde. Aan alle deelnemers was gevraagd een
meegebracht voorwerp mee te brengen dat een bijzondere indruk had gemaakt tijdens het
pelgrimeren en daarover te vertellen. Het was een bijzondere ronde omdat los van een
tijdslimiet iedereen vanuit zijn gevoel zijn verhaal kon doen. Motivatie, het onderweg zijn,
bijzondere ontmoetingen, hulp, gastvrijheid en ongeveer alles wat je op de camino
tegenkomt, kwam aan de orde. Uiteindelijk was de persoonlijke belevenis van alle
deelnemers het belangrijkste, wat met de nodige emotie gepaard ging. De ronde duurde
hierdoor wat langer maar gaf wel een "lotgenoten" gevoel.
Na een korte pauze was het aan Chris Strijbos die ons via een heldere PowerPoint
presentatie meenam op reis en ons inwijdde in het huiskamer gebeuren in Spanje. De reis,
de locatie, het logeeradres, aankomst en vertrek, overdracht, rapportage. Kortom alle
gereedschap nodig voor het veertiendaags verblijf in Spanje.
Na een voortreffelijke lunch, waarbij we elkaar nog beter hebben leren kennen gingen we
verder met het thema "Gastvrijheid". We werden door Huberta in groepjes van drie verdeeld
om zowel positieve als negatieve ervaringen te inventariseren. Toen we weer plenair bij
elkaar zaten viel het op dat er vooral positieve punten naar voren werden gebracht.
Na een pauze kregen we van Huberta nog een presentatie over de camino die zij aanvulde
met haar persoonlijke jarenlange ervaring als herbergierster en gastvrouw.
Rond een uur of vijf, na het stellen van de laatste vragen werd de dag afgesloten.
We kunnen terugkijken op een leerzame inspirerende dag, waarbij de toekomstige
gastheren-/vrouwen elkaar hebben leren kennen en straks goed geïnstrueerd en
gemotiveerd aan de slag kunnen in de huiskamer in Santiago.
Jos Pouw
Hieronder een impressie van deze dag.
https://www.youtube.com/watch?v=JornzmLFV6o

