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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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Kerstwensen 

Bestuur en vrijwilligers van Stichting Ebru wensen u een Prettige Kerstdagen en een 
Goed Gezond en Gelukkig Nieuwjaar toe. Wij danken u voor het vertrouwen en de fijne 
samenwerking. 

Braderie 

Op 7 oktober 2017 heeft er in de Muziekvereniging Excelsior een Braderie 
plaatsgevonden die door Stichting Ebru is georganiseerd. De opkomst was rond de 150 
gasten. Er waren activiteiten voor de kinderen en voor de ouderen waren er heerlijke 
hapjes die ze mochten proeven. Alle eten was gratis. Deze zijn bereid door iedereen die 
daar kwam en ook gezamenlijk genuttigd. Voor de Vluchtelingen en hun gezinnen was 
dit een bijzondere ervaring om mee te maken. 
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Ashoura Dag 

Op 8 oktober 2017 heeft er een Ashoera dag  plaatsgevonden in de Ontmoetingskerk  
Enschede. Dit was een heugelijk ervaring voor iedereen. Iedereen heeft van de Ashoera 
pudding geproefd die door onze vrijwilligers is bereid en wat zeer in de smaak is 
gevallen. Er is als eerste een inleidend woord gegeven door de dominee en vervolgens 
heeft een vrijwilliger van Stichting Ebru een uitleg gegeven wat de Ashoera dag inhoud 
in de moslimtraditie. Er waren 160 gasten aanwezig waar volop met elkaar is kennis 
gemaakt en gegeten van de Ashoera pudding. 
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The Big  Draw  
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Op 12 oktober 2017 heeft er in samenwerking met Stichting Tetem Kunstruimte een 
activiteit plaatsgevonden dat heet The Big Draw.  
The Big Draw is een groot internationaal teken-evenement dat mensen wereldwijd aan 
het tekenen zet. Tekenen is belangrijk vinden de organisatoren, want het zorgt ervoor 
dat je uit de drukke wereld stapt, vertraagt en de visuele wereld meer waardeert. 
Iedereen wordt aangemoedigd te gaan tekenen. Op papier, maar ook op muren, textiel, 
de vloer en op het raam. 
Dit was een zeer geslaagde avond. 
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Rozen uitgedeeld 

Op 29 november 2017 was het een belangrijke dag voor de moslim gemeenschap. 
Deze dag werd de geboorte van Profeet Mohammed (vrede zij met hem) gevierd. De 
roos staat symbool voor de profeet. Daarom heeft Stichting Ebru 200 rozen uitgedeeld 
aan de buren. De buren van Ebru hebben dit als heel bijzonder ervaren. Er was aan 
iedere roos een tekst gehecht waar een mooie spreuk op stond. Dit was een bijzondere 
ervaring voor de vrijwilligers als de buurtgenoten. 
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Schrijfmarathon Amnesty 

Op 9 december jl. heeft er in de bibliotheek Hengelo de schrijfmarathon plaats 
gevonden. Deze dag is georganiseerd door Amnesty international Hengelo. Mensen die 
hadden deelgenomen die willen bijdragen aan de strijd voor mensenrechten. Voor 
mensen die onrecht is aangedaan, gevangen zitten, gemarteld zijn of worden bedreigd. 
Op honderden plekken in Nederland en zo ook in Hengelo. Alle brieven die zijn 
geschreven vormden een enorme vuist tegen onrecht. Ook de brieven voor de 
slachtoffers waren heel belangrijk. Wij als Stichting Ebru waren ook hierbij aanwezig. 
Het was een zeer inspirerende dag. 

!8



2017 EBRUSTICHTING

!9



2017 EBRUSTICHTING

Inzamelingsactie Voedselbank 

Op vrijdag 9 en zaterdag 10 december 2017 jl. Zijn onze vrijwilligers hard aan het werk 
geweest voor de Voedselbank om zoveel mogelijk voedsel in te zamelen. Onze 
vrijwilligers hebben 2 dagen lang het gedoneerde voedsel in ontvangst genomen. Met 
het voedsel dat gedoneerd wordt, helpen de voedselbanken momenteel zo’n 5 % van 
huishoudens die in armoede leven. Ze helpen alleen de allerarmsten. Er leven in 
Nederland meer dan 1,2 miljoen mensen onder de armoedegrens. Wij als Stichting Ebru 
hopen hier een steentje aan bijgedragen te hebben. 
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Dag rechten van de mens 

Op 10 december 2017 heeft er in samenwerking met KCWO Overijssel en Stichting 
Kunstruimte Tetem de Dag van de rechten van de mens plaatsgevonden. Agnes 
Dinkelman is Social Engineer bij Stillare. Zij heeft een presentatie gehouden over de 
migratie vraagstuk. Kort samengevat was de boodschap stop immigratie, ontwikkel 
afrika. Het onmogelijk maken van migratie vanuit Afrika naar Europa is voor beide 
continenten verreweg het beste. Na een korte pauze waarbij de gasten konden proeven 
van de heerlijke hapjes was er ruimte om te reageren op de stellingen. Dit zorgde voor 
goede interactie. Tevens is er een power point presentatie gegeven van de foto&apos;s 
die door de kinderen van de vluchtelingen zijn gemaakt. Wij danken iedereen voor hun 
inzet. 
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Bezoek je buren project 

Op 16 december 2017 heeft er in het Ontmoetingskerk een eerste Ontmoeting 
plaatsgevonden dat heet "Bezoek je Buren". Het project heeft tot doel om de 
onzichtbare barrières tussen burgers weg te nemen. Het is de bedoeling dat mensen bij 
elkaar thuis eten of koffie drinken. Een kleine maar belangrijke bijdrage in het 
stimuleren van saamhorigheid, tolerantie, wederzijds begrip en respect. Volgens gasten 
en gastgezinnen ontstaan aan tafel de leukste gesprekken en doet men de mooiste 
ontdekkingen. Meest gedeelde ervaring is dat er meer zaken zijn die de culturen 
verbindt dan scheidt. Dit was dan ook de boodschap van deze dag. De deelnemers aan 
dit project hebben op deze dag met elkaar kennis gemaakt. Aan deze bijeenkomst 
wordt een vervolg aan gegeven. 
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Project 668 

In september maakte de Turkse overheid een lijst met politieke gevangenen bekend, 
met daarop 668 kinderen tussen de 0 en 6 jaar oud. Samen met hun moeders zitten zij 
achter de tralies, omdat hun ouders zouden sympathiseren met Fetullah Gülen. Dat 
deze kinderen zonder proces worden opgesloten, is volgens actiegroep Project668 die 
de manifestatie organiseert, in strijd met het Kinderrechtenverdrag. De actiegroep vindt 
onder meer dat het belang van kinderen altijd vooropgesteld moet worden en dat 
zieken, zwangere vrouwen en moeders met baby&apos;s hun proces in vrijheid moeten 
leven. Met de manifestatie hoopten de actievoerders de aandacht op de kinderen en 
moeders in hechtenis te vestigen en vragen zij mensen niet onverschillig te blijven voor 
hun situaties. Daarom deze auto 668 die voor de actiegroep namens Stichting Ebru op 
reis gaat. Om aandacht te vragen voor deze dilemma. 
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Samen werken met ;
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