Ontmoetingsdag Gouda
		Vluchteling in de stad

Zaterdag 29 oktober 2016
11.00 - 16.00 uur

Ontmoeting,
Creatieve workshops
Dialoog, Muziek,
Drama, Grenzeloos buffet,
Informatie, Poëzie,
Beeldcommunicatie,
WWW.ONTMOETINGSDAGGOUDA.NL
Sport & Spel, Koffie en
thee...

Vluchtelingen hopen een goede plek in Nederland te vinden
waar ze kunnen verblijven, veilig, en ver weg
van alles wat ze hebben meegemaakt.
Maar wat verwacht je eigenlijk als vluchteling?
Waar ben je bang voor en waar hoop je op?
Ook inwoners van Gouda hebben hun vragen.
Hoe gaat het met nieuwkomers uit oorlogsgebieden?
Wie zijn het? Wat hebben ze nodig? Wat kan ik voor hen betekenen?
Wat zijn jouw verwachtingen en zorgen als je denkt
aan vluchtelingen die in Gouda leven?
Al deze vragen komen op speelse wijze aan de orde tijdens de diverse
workshops. Deelname aan de dag is gratis.
Meld je aan voor de Ontmoetingsdag en het hapjesbuffet op
onze website:

De Ontmoetingsdag Gouda is een initiatief van:
De werkgroep ZIN (Raad van Kerken Gouda) in samenwerking met
Vluchtelingenwerk Gouda, Basisschool de Bijenkorf, Leger des Heils, Koor Eigenwijs,
Sport.Gouda, Verzetsmuseum en vele anderen.
Heeft u vragen mail dan naar: ontmoetingsdaggouda@gmail.com

Programma Ontmoetingsdag zaterdag 29 oktober 2016

Ontmoeting,

			
11.00-11.30 Opening Ontmoetingsdag
			Optreden Muziekgroep Eigenwijs
			
Opening van de dag door Burgemeester Milo Schoenmaker
			
Introductie Carmen Dekkers Stichting VluchtelingenWerk

Creatieve workshps

			
11.45 - 12.30 Eerste ronde workshops*
			
			
12.30-13.30 Grenzeloos Buffet
			Geniet van hapjes (en muziek)
			
uit verschillende delen van de wereld!

Dialoog, Muziek,

			
13.30-14.15 Tweede ronde workshops*
			
			
14.30- 15.15 Derde ronde workshops*
			
			
15.25- 15.45 Afsluiting Ontmoetingsdag
			
Geniet van muziek en een korte fotopresentatie van de dag

Drama, Grenzeloos buffet,
Informatie, Poëzie,

			* Workshops
			
Informatie: Boeken, films en presentatie
			
Dialoog: In gesprek met vluchtelingen
			
Creatief: Beeldcommunicatie, tekenen met krijt (ronde 1 & 2)
			
Creatief: Schrijf een elfje (ronde 1 & 3)
			
Creatief: Luister naar gedichten (ronde 2)
			
Creatief: Maak je eigen Loesje! (ronde 1 & 3)
			
Kids: 		
Sport & Spel
			Kids: 		Stemshow De KinderrechtenTop					
			
Overig:
Zangworkshop (ronde 2 & 3)
			
Overig:
Rondtrekkende act (ronde 2 & 3)

Beeldcommunicatie,

Sport

& Spel, Koffie en thee...

Deze dag wordt mede mogelijk gemaakt door:

Stichting
Jac. Bezemer
Ontmoetingsdag Gouda
Zaterdag 29 oktober van 11.00 tot 16.00 uur
Aalberseplein 2, Gouda

www.ontmoetingsdaggouda.nl

