
Dauwtrappen voor 
gastvrijheid en 

verdraagzaamheid

Meer info: libertum.nl of communicatie@libertum.nl
START: Gouwe Stek Natuurlijk, 1e Moordrechtse Tiendeweg 1 
(auto: parkeren bij Uiverplein)

Een wandeling  
langs verhalen  

over vluchten en 
ontheemding

5 km door  
en om de stad 

incl. ontbijt

Je kunt je aanmelden via aanmelden@libertum.nl
Er zijn 100 plekken, dus wees er snel bij. Er zijn geen kosten aan verbonden.

Donderdag 
26 mei 2022

Hemelvaartsdag
vanaf 4.00 uur

Hoe is het om te vluchten, alles kwijt te raken, je voortdurend 
te moeten verplaatsen, je (weer) te hechten en een nieuw 
bestaan op te bouwen in een andere, onbekende samenleving? 
En hoe word je daar ontvangen?

Libertum organiseert op donderdag 26 mei een bijzondere Gouda750-wandeling 
voor verdraagzaamheid en gastvrijheid. We gaan dauwtrappen door en om de  
stad met oude en nieuwe Gouwenaars. We vertrekken in de vroege uurtjes, 
steeds in kleine groepjes, vanaf Gouwe Stek Natuurlijk, bij ‘de mensen van de 
reis’. De eerste groep start om 4.00 uur. Onderweg staan we op verschillende 
plekken stil om te kijken en luisteren naar verhalen over vluchten, verplaatsen, 
ontheemding en hechten. De wandeling eindigt bij de expositie ‘Openbaring in 
woord en beeld Dagboek van een bootbewoner’ in de Chocoladefabriek. Daar 
zullen we samen ontbijten.



Early morning walk
          for hospitality 
   and tolerance

Information: libertum.nl or communicatie@libertum.nl
START: Gouwe Stek Natuurlijk, 1e Moordrechtse Tiendeweg 1 
(parking at Uiverplein)

with stories of 
displacement

5 kms 
through Gouda 

and surroundings

Registration: aanmelden@libertum.nl
Max. 100 participants, so be quick. Free of charge.

Thursday 
26 May

Ascension Day
from 4 a.m.

How does it feel to be displaced, lose everything, continuously 
search for refuge and rebuild your life in a new community? How 
does this community receive you? On Thursday 26 May Libertum is 
organising the “early-morning-tolerance-and-hospitality-walk” 
to raise awareness of the effects of forced migration, of the need to move around the 
world. The walk is a “Gouda 750” activity, celebrating it was granted its city charter 
on 19 July 1272. 

We leave early in the morning at 4 a.m., in small groups composed of locals and  
newcomers, symbolising inclusion. The start is at Gouwestek Natuurlijk at the small 
expo “Mensen van de reis” (“People of the journey”). During the walk we watch and 
listen to different stories of displacement, empowerment and success at different 
spots of interest. The finish is at the expo “Openbaring in woord en beeld. Dagboek 
van een bootbewoner” (“Diaries of four ship-dwellers: their words and their images”) 
in the Chocoladefabriek. There you will be offered breakfast, and have an 

opportunity to exchange experiences with fellow walkers. 

With breakfast
at arrival


