Alleen samen krijgen we corona onder controle
Klik hier om deze nieuwsbrief online te bekijken.

Werken, leren en spelen op afstand

Werken, leren en spelen op afstand, we zijn er inmiddels aardig aan
gewend. Voor jou als Wikimediaan niets bijzonders: Wikipedia
bewerken ging altijd al op afstand. Toch willen wij je nog een klein zetje
geven om juist in deze tijd aandacht te geven aan de Wikimediaprojecten. Misschien is dit een goede gelegenheid om het artikel dat al
zo lang op je lijstje stond te schrijven. Of om nieuwe technieken onder
de knie te krijgen. In deze speciale nieuwsbrief enkele suggesties.
Wij hopen dat deze nieuwsbrief je in goede gezondheid bereikt. Blijf
gezond, houd je aan de richtlijnen. Wikipedia kan je niet missen.

In deze editie
Werken, leren en spelen op
afstand
Zo zorg je voor wat afleiding en
draag je bij aan Wikimediaprojecten
Bereikbaarheid Wikimedia
Nederland
Alleen samen krijgen we corona
onder controle
Wikimedia bijeenkomsten
Laat je ons weten hoe we je
kunnen helpen?

Frans Grijzenhout, voorzitter
Wikimedia bijeenkomsten

Zo zorg je voor wat afleiding en draag je bij aan
Wikimedia-projecten

Offline bijeenkomsten

Het thuisblijven maakt dat je misschien nu wat meer tijd hebt voor
andere zaken. Zoals leren hoe je een Wikipedia artikel schrijft of hoe je
een foto uploadt naar Wikimedia Commons, de beeldbank van
Wikipedia. Ben je al een ervaren Wikimediaan, dan kun je jouw kennis

Zoals jullie wellicht weten
heeft Wikimedia Nederland voor de
komende periode alle geplande
offline WikiZaterdagen,
schrijfbijeenkomsten, workshops en
andere bijeenkomsten geannuleerd.
Meer hierover lees je in het bericht
'Gevolgen van corona-pandemie'op
de website van Wikimedia
Nederland.
Online bijeenkomsten

en ervaring misschien inzetten om andere organisaties te helpen. Zoals
bijvoorbeeld het Utrechts Archief bij het koppelen van de juiste
trefwoorden aan afbeeldingen. Ook zou je een bijdrage kunnen leveren
aan de upload van van een grote serie foto’s die zijn gedoneerd door
fotograaf Jan Geerling. Maar je zou deze tijd ook kunnen benutten om
aan je online communicatievaardigheden te werken door het volgen
van een online training.

We willen graag een start maken met
het organiseren van diverse online
bijeenkomsten zoals de WikiZaterdag
en de Wiki goes Caribbean
schrijfmiddag.

Wikimedia Nederland denkt graag mee en biedt hulp waar mogelijk.
Voor degenen die nu wat meer tijd hebben om op Wikimedia-projecten
aan de slag te gaan, hebben wij enkele suggesties op de
verengingswiki geplaatst. Voor zowel beginners als ervaren
Wikimedianen. Aanvullende ideeën zijn meer dan welkom! Laat het ons
weten op de overlegpagina of via info@wikimedia.nl.

We starten zaterdag 11 april met de
eerste online WikiZaterdag met extra
aandacht voor de ISA tool. Je kunt
ook inloggen om vanuit huis digitaal
samen te werken aan Wikimediaprojecten of om gewoon een praatje
te maken met elkaar.

11 april WikiZaterdag

25 april Wiki goes Caribbean
schrijfmiddag

Bereikbaarheid Wikimedia Nederland

Hoewel het kantoor van Wikimedia Nederland is gesloten, zijn wij
'gewoon' aan het werk. Vanuit huis proberen wij vrijwilligers en
erfgoedinstellingen online zoveel mogelijk ondersteuning te bieden en
waar mogelijk met elkaar te verbinden.
Heb jij een idee voor een mooi online samenwerkingsproject? Een
leuke online actvititeit? Of iets heel anders? Je kunt ons bereiken via
info@wikimedia.nl of laat een berichtje achter op onze voicemail welke
wij regelmatig afluisteren: 030 - 320 02 38.
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Met het Wiki goes Caribbean project
proberen we de informatie over
Suriname en het Caribisch gebied op
Wikipedia en de beeldbank
Wikimedia Commons uit te breiden,
te vergroten, te verbeteren en te
actualiseren. Omdat we in verband
met de corona-pandemie alle offline
bijeenkomsten hebben moeten
annuleren, willen we de Wiki goes
Caribbean schrijfmiddagen graag
online voortzetten. In samenwerking
met het Nationaal Archief
organiseren we op zaterdagmiddag
25 april de eerste online Wiki goes
Caribbean schrijfmiddag. Meer
informatie en wijze van aanmelding
vind je op deze Wikipedia
projectpagina.
En verder...
Houd vooral de webagenda op de
website van Wikimedia Nederland in
de gaten voor meer online
bijeenkomsten in de toekomst. Of kijk
op Wikipedia:Ontmoeten.

Laat je ons weten hoe we je
kunnen helpen?

COVID-19 op Wikipedia
Op Wikipedia staan enkele overzichtelijke en informatieve artikelen
over corona. De belangrijkste artikelen gaan over de coronacrisis, over
het virus en over de ziekte.
https://nl.wikipedia.org/wiki/COVID-19 (de ziekte)
https://nl.wikipedia.org/wiki/SARS-CoV-2 (het virus)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Coronacrisis_in_Nederland (de
crisis)
COVID-19 op Wikidata
Zoals je hier kunt zien, is op Wikidata een groep Wikimedianen hard
bezig om beschikbare data en informatie rond de coronacrisis in
Nederland te verzamelen, te completeren en te actualiseren. Zo zijn nu
onder andere de dagelijkse data voor ziekenhuisopnames, aantallen
coronapatiënten en overledenen per dag beschikbaar. De data voor
aantallen coronapatiënten per provincie zijn ook te bekijken. Deze data
kunnen gebruikt worden als input voor het mondiale COVID-19
WikiProject en als input voor grafieken, lijsten en overzichten op de
Nederlandstalige Wikipedia en alle anderstalige Wikipedia's.

Wikimedia Nederland
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Deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Klik hier om jezelf af te melden.

Weet dat Wikimedia Nederland er is
om jou als Wikimediaan te
ondersteunen. Mocht je (extra) hulp
nodig hebben, laat het ons dan svp
weten via info@wikimedia.nl.

