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Hierbij ontvangen jullie een verse editie van de Stichting Ebru Nieuwsbulletin. Op deze 
manier wil Stichting Ebru jullie zo goed mogelijk laten weten welke activiteiten er 
plaatsvinden of hebben gevonden.  

Heeft u naar aanleiding van dit Nieuwsbulletin vragen of wilt u ergens meer van weten 
mail dan naar:  
info@stichtingebru.nl.  
Wij wensen u veel leesplezier!
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Makreel Vissen 
 

Stichting Ebru heeft met zijn (vrijwillige) deelnemers op 
22 juli een boot gehuurd in Den Helder. Met 60 man zijn 
we in de middag vertrokken en in de avonduren zijn we 
weer gearriveerd bij de bestemming. Het was de periode 
van de makrelen en daarom hebben we voornamelijk 
makrelen gevangen. Vorig jaar was sportvissen ook 
georganiseerd. Dat was een succesvolle ervaring voor 
iedereen en daarom was het ook herhalingsvatbaar. Dit 
jaar zijn er ook vluchtelingen die in het 
asielzoekerscentrum verblijven ook uitgenodigd. Ook zij 
hebben er van genoten en via deze weg kennis kunnen 
maken met sportvissen in Nederland!   

De gevangen makrelen zijn direct aan boord van het 
schip schoongemaakt en gefileerd. Alle makrelen die 
gevangen zijn, zijn de volgende dag, tijdens een 
barbeque/picknick genuttigd met zijn allen 
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Picknick 

Op 23 juli 2017 heeft er in samenwerking met de Stichting Gouden Generatie Deventer 
een picknick plaatsgevonden. Dit heeft plaatsgevonden in het recreatiegebied Het 
Hulsbeek in Oldenzaal. De opkomst voor het picknick bestond voornamelijk uit 
vrijwilligers van beide stichtingen en Vluchteling gezinnen.  
Deze vluchteling gezinnen verblijven in opvangcentra in het Oosten van het land.  
Eerder dit jaar heeft Stichting Ebru voor deze gezinnen verscheidene seminaries 
georganiseerd waarbij zij zowel op een formele als informele manier kennis is 
aangeboden. Op deze warme dag zijn er verschillende sporten beoefend waaronder 
voetbal als volleybal. 
Met etenstijd stond er een heerlijke barbeque klaar waarbij de vissen werden gegrild 
die één dag van te voren zijn gevangen. De andere gasten die op het park waren kregen 
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interesse en hun zijn ook van de lekkernijen aangeboden die zijn bereid door de 
vrijwilligers van de stichtingen.  
Deze picknick heeft er voor gezorgd dat er zo voor de vakantie een leuke jaarafsluiting 
heeft plaatsgevonden waarbij de samenhorigheid is bewerkstelligd 
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Barbeque 

Op 21 juli 2017 heeft er een barbeque plaatsgevonden bij één van onze bestuursleden 
thuis voor de Organisaties waar Stichting Ebru mee samenwerkt.  
De opkomst was heel goed. Met dit kleine gebaar wilt Stichting Ebru duidelijk maken 
hoe belangrijk wij het vinden om met elkaar samen te werken en gebruik te maken van 
elkaars expertises. Tijdens de heerlijke buffet was er volop mogelijkheid om met elkaar 
op een informele wijze te praten. De gegrilde vleessoorten vielen goed in de smaak bij 
de gasten. Als afsluiting van de avond werd er heerlijke Turkse baklava met ijs 
gereserveerd. De gasten vonden het een bijzondere avond. 

!5



2017 EBRUSTICHTING

Open Dag AZC Musselkanaal 

Op 23 September 2017 heeft er een Open Dag plaats gevonden bij het AZC 
Musselkanaal. Voor deze dag is aan diverse etnische groeperingen gevraagd om 
gerechten te bereiden uit hun eigen keuken. Wij als Turkse gemeenschap hebben 
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hiervoor steun gevraagd bij Time To Help en zij hebben ons in allerlei opzichten 
gesteund. Het programma ging van start om 12.00 uur. Vrijwilligers van Stichting Ebru 
hebben diverse lekkere gerechten bereid uit de Turkse keuken zoals gevulde bladeren, 
broodjes, koekjes etc. Daarnaast is er ook Ashoera pudding bereid door vrijwilligers uit 
Hengelo en Deventer. Dit is geserveerd aan de gasten men vond dit erg lekker. Vooral 
de Nederlandse gasten. 
Zowel onze binnen kraam als buiten kraam zijn door de COA medewerkers en de 
asielzoekers veel bezocht. Iedereen vond het erg lekker. Vooral de vlees en de Turkse 
karnemelk gingen als warme broodjes. 

Als laatste werd er ook turkse thee geserveerd. Onze vrijwilligers hadden na overleg 
met de organisatoren shirts aan van Time To Help. Wij danken hen voor hun financiële 
steun die zij ons hebben gegeven voor deze dag. 
Het was een zeer geslaagde Open Dag.
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Ashoera 

Op 30 September 2017 heeft Stichting Ebru in Hengelo aan zijn buren de Ashoera 
pudding uitgedeeld. Eén voor één werd aangebeld om de pudding te overhandigen. Het 
goede gedrag jegens de buren wat wordt benadrukt in de islam heeft op deze 
bijzondere dag van de Ashoera uiting gekregen. De buren waren heel positief en 
vonden het een mooi gebaar. Nogmaals werd benadrukt hoe belangrijk het is in deze 
tijd om met elkaar in dialoog te gaan. Elkaar beter te leren kennen. Kortom een 
geslaagde middag.
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Ivoorkus 

3 september 2017 zijn wij als Stichting afgereisd naar de Ivoorkust. Dit in verband met 
hulp. De donaties die zijn ontvangen hebben we met behulp van Time To Help in de 
vorm van voedselpakketten en als vlees uitgedeeld. Deze voedselpakketten zijn door 
Time to Help samengesteld en gebruiksklaar gemaakt zodat het enkel alleen uitgedeeld 
hoefde te worden. Dit hebben ze heel goed georganiseerd. 
Onze bestuursvoorzitter en de penningmeester en één vrijwilliger van onze Stichting 
hebben 5 dagen lang zich ingezet om deze voedselpakketten uit te delen aan de 
hulpbehoevenden van de Ivoorkust. Wij danken iedereen die dit mede mogelijk heeft 
gemaakt en zich daarvoor hebben ingezet. 
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Samen werken met ;
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