Raad van kerken Haarlem

Vervolg Kenniscafé: 10 april a.s.
Op veler verzoek: deel 2 van het thema De cultuur en het wereldbeeld van het Midden
Oosten. Eind februari heeft Rien van der Toorn een dusdanig enerverend verhaal verteld, dat
er gevraagd werd om een verdieping van het onderwerp. Daar komen we graag aan
tegemoet, daarom komt Rien op 10 april a.s. ons nog veel meer toerusten over het MiddenOosten en cultuurverschillen waar we tegen aan lopen … of iets van kunnen leren.
Rien is niet-westers socioloog en heeft samen met zijn Iraanse vrouw een advies- en
trainingsbureau voor professionals en vrijwilligers die intercultureel werk doen. Samen geven
ze acculturatie trainingen aan Syrische vluchtelingen in de gemeente Leiden. Hij is als
associate faculty o.a. verbonden aan de vakgroep van Intercultural Studies van Tyndale
Theological Seminary te Badhoevedorp.
Locatie: Het Open Huis, Prof. Boumanstraat 1a, Tijd: 20.00 - 22.00 uur.
Kosten: Vrijwillige bijdrage t.b.v. Het Open Huis.
Meer info en opgeven: Myrnabockhoudt@stemindestad.nl
Schipholwake:
Zondag 19 maart (14:00-15:30) organiseert Stem in de Stad een wake bij de
vreemdelingengevangenis Schiphol. In de tijd voor Pasen is er iedere zondagmiddag een
actie voor mensen die opgesloten zitten omdat ze niet de juiste papieren hebben. We
zwaaien naar de gevangenen, laten (fabrieksverpakt) snoep achter en zingen en bidden.
Kom ook! Er rijdt een gratis bus vanaf Stem in de Stad (verzamelen om 13:00 uur). Of ga op
eigen gelegenheid. Zie www.schipholwakes.nl.
Vragen vanuit Statushouders:
• Een Syrische man wil graag een animatiefilmpje van zijn vluchtverhaal maken, maar weet
niet hoe dit moet. Wie kan helpen?
• Voor het ontwikkelen van een taal-app zoeken we mensen die Farsi/Dari of Tygrinia
spreken.
• Wie weet een beëdigd vertaler die een Grieks certificaat kan vertalen naar Nederlands
of Engels?
• Wie kan er dwarsfluitles geven aan een Syrische man die Engels en al behoorlijk goed
Nederlands spreekt?

Workshop Syrië/Syriërs
Deze workshop gaat over Syrië en Syriërs en is bestemd voor vrijwilligers en
coördinatoren. Tijdens de interactieve workshop, begeleid door Gharib Ali , worden
relevante achtergrondfactoren van Syrische vluchtelingen gerelateerd aan de praktische
ervaringen van de deelnemers. Aan bod komen actuele en relevante informatie over Syrië,
het land en de inwoners; ervaringen tijdens de Vluchtreis en specifieke culturele aspecten als
communicatie en gedragscodes. Natuurlijk is er volop ruimte voor onderwerpen en
ervaringen die u inbrengt. De workshop wil bijdragen aan het vergroten van uw kennis en
mogelijkheden om met deze groep mensen in contact te komen. donderdag 20 april 19:00
22:00 uur, Locatie: GVA Boerhaave, Louis Pasteurstraat 9 in Haarlem, Kom je? dan graag
aanmelden via aanmelden 20 april Syrië en Syriërs
Niet vergeten:
Actiegroep vergadering 27 maart, 20.00 uur Amsterdamstraat 59, agenda volgt.
BBQ bij de Boerhaave: 29 maart vanaf 16.30 uur. Opgeven: hoteldekoepel@hotmail.com.
Thuis in Haarlem maatjesavonden: 12 april, 10 mei, 7 juni, 3 juli. Inloop vanaf 19.30 uur, start
programma 20.00 uur. Flintys, Ged. Oudegracht 138.
Welkom Hier! Haarlem 22 april, 13.00 – 17.00 uur Philharmonie
Kerkennacht: 23 juni, 20.00 – 23.00 uur in diverse kerken in het centrum
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