UITNODIGING
Vier de Diversiteit van Culturen en Talenten
in het kader van WERELDVLUCHTELINGENDAG
* Maandag 20 juni 20.30 – 23:30 uur, Wijkcentrum De Mussen, Hoefkade 602,
Den Haag
* Voor vluchtelingen in Den Haag en omgeving, hulpverleningsorganisaties,
bedrijven en burgers die willen bijdragen aan de opvang en integratie van
vluchtelingen in Den Haag
* Kennismaking, uitwisseling en een gezamenlijke maaltijd verzorgd door
Resto VanHarte Haaglanden
* Aanzet tot het burgerplatform 'Haagse Huiskamer voor Vluchtelingen'
* Meldt u aan vóór 15 juni via wereldvluchtelingendag2016@gmail.com
De avond staat onder leiding van Petra Stienen (Arabist)
Op 20 juni - Internationale Dag van de Vluchteling - besteedt Resto VanHarte Haaglanden samen met
een burgernetwerk in Den Haag extra aandacht aan het lot van vluchtelingen wereldwijd, de opvang
van statushouders in Den Haag en kansen van diversiteit en nieuw talent voor de stad in het
bijzonder.
Aangezien 20 juni tijdens de Ramadan valt, zal de bijeenkomst bestaan uit een late avondmaaltijd,
Iftar, voorafgegaan door een informatief en intercultureel programma. Onder het motto ‘Ontmoeten Inspireren - Faciliteren’ gaan statushouders, burgers en organisaties met elkaar aan tafel om te
onderzoeken hoe de diversiteit in ervaringen, talenten en expertise van alle aanwezigen benut kan
worden ten behoeve van een snelle integratie van de vluchtelingen en een maximaal draagvlak bij de
bevolking.
Voorafgaand aan de avondmaaltijd, die stipt begint om 22:05 uur, na oproep tot gebed door een
imam, vertellen reeds geïntegreerde vluchtelingen hun verhaal, refereert een priester aan passages
over vluchtelingen uit de Bijbel, zijn er enkele optredens en krijgen hulporganisaties de gelegenheid
om zich met een korte film te presenteren. Resto VanHarte zal de doelstellingen van het beoogde
platform 'Haagse Huiskamer voor Vluchtelingen' toelichten.
Aansluitend op de maaltijd kan er nog een korte wandeling door de Schilderswijk worden gemaakt,
waar het tijdens de Ramadan nog levendig op straat zal zijn. Wie wil, kan nog een glas thee drinken in
een Marokkaans theehuis.
Aanmelden s.v.p. met vermelding van voor- en achternaam en telefoonnummer
N.B. Het aantal plaatsen voor deze bijzondere avond is beperkt. Wacht dus niet te lang met u
aan te melden! Na aanmelding ontvangt u nog een bevestiging van uw deelname.
Organisaties die zich met een filmpje (max. 3 min.) willen presenteren, kunnen dit uiterlijk 10
juni naar bovengenoemd e-mailadres sturen.

