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Beste lezer 
 
De Kunst van het Samenleven diners die Stichting Ebru in samenwerking met Time to 
Help en platform INS  hebben georganiseerd waren tijdens de Ramadan maand volop in 
gang. Na meerdere succesvolle bijeenkomsten georganiseerd te hebben in het land, is 
er gestart met de speciale Ramadan editie. Deze stond in het licht van de vastenmaand 
voor moslims, waarbij onder het genot van een maaltijd nader kennis met elkaar is 
gemaakt. 

De Kunst van het Samenleven diners zijn ontmoetingsbijeenkomsten met diepgang. 
Daarbij gaat het naast samen eten, vooral ook om samen denken en samen oplossen 
van problemen in de samenleving.  
Wij willen bijdragen aan de ‘Kunst van het Samenleven’ in Nederland. Het is namelijk een 
ware kunst om samen te leven in een land als Nederland met zoveel verscheidenheid 
aan individuele en sociale achtergronden. 
Wij geloven echter dat de kunst van het samenleven is aan te leren. Diegenen die deze 
kunst verstaan, zijn volgens ons beter in staat bij te dragen aan een toekomst waarin 
waarden als vrijheid, gelijkheid, respect, solidariteit en vrede gedeeld worden. Een 
holistische visie op dialoog is volgens Stichting Ebru hierbij onontbeerlijk. 

De maand Ramadan betekent veel voor moslims in het kader daarvan zijn 
bevolkingsgroepen van verschillende lagen, culturen, achtergronden bijelkaar gekomen 
om deze vreugde met elkaar te delen.  
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Op verschillende locaties in Overijssel hebben 
genodigden de kans gehad om deel te nemen aan de 
Kunst van het Samenleven Ramadan diners. De reacties 
van de genodigden waren zeer positief. Velen van hen 
gaven aan dat deze bijeenkomsten voor de Nederlandse 
samenleving veel toegevoegde waarde heeft. Veel 
mensen maken zich zorgen over de ontwikkelingen in de 
samenleving, de polarisering, de verdeeldheid tussen arm 
en rijk, jong en oud en elite en gewone burgers. Mede 
dankzij deze diners kan dit weggenomen worden.  Er 
werd dan ook aangegeven hier vooral mee door te gaan. 

In het kader van deze activiteiten hebben er 20 tal diners 
plaatsgevonden die door Stichting Ebru en Time to Help 
is georganiseerd zowel in het gebouw van Stichting Ebru 
in Hengelo andere locaties of bij de organisaties zelf. 
Ook bij de vrijwilligers thuis in de vorm van een buurt-
iftar. De genodigden waren dus zeer verscheiden van non 
profit organisaties tot politici van verschillende politieke 
partijen tot andere vrijwilligersorganisaties. 

Waarden als vrijheid, gelijkheid, respect wat in de 
Nederlandse samenleving hoog in het vaandel staan heeft 
nog meer plaats en diepgang gekregen. 
De kunst van het samenleven activiteiten zullen ook na de 
Ramadan maand in volle gang voorgezet worden door 
Stichting Ebru. 

Veel leesplezier !!! 

!2



RAMADAN 2017 EBRU STICHTING

30 Mei 2017 

Op 30 mei jl. heeft Stichting Ebru samen met  politici van D66 Enschede de iftar diner 
gehouden in Hengelo. De genodigden gaven aan dit een bijzondere ervaring te vinden 
om zo toch onzichtbare barrières tussen burgers weg te nemen. "Het is een 
fantastische avond waarin veel ruimte is voor gesprekken met de ander en veel ruimte 
voor positieve gedachten". "Vooral hiermee doorgaan".

2 Juni 2017 

Op 2 juni jl. heeft Stichting Ebru een iftar maaltijd verzorgd aan zijn buren. Dit was een 
geweldige ervaring. De opkomst was zeer verscheiden. Voor de start van de Ramadan 
van 2017 deelde Stichting Ebru een uitnodiging  uit aan de buren om gezamenlijk de 
iftar maaltijd te nuttigen. Hier werd veel gehoor aan gegeven. Veel niet-moslims zijn op 
deze uitnodiging ingegaan.  Veel deelnemers gaven aan blij te zijn met dit positieve 
initiatief en dat zij elkaar op deze manier wel beter leren kennen. Aan tafel onstonden er 
de leukste gesprekken. 

3  Juni 2017 

Zaterdag 3 juni jl. heeft Stichting Ebru 
politici van Groen links Enschede 
mogen verwelkomen. Onder het genot 
van een heerlijke maaltijd hebben de 
gasten vragen kunnen stellen over de 
maand Ramadan en wat dit betekent 
voor de moslim. Daarnaast was er 
gelegenheid om ook aan de poltici zelf 
vragen te stellen. De avond werd 
afgesloten met een heerlijke nagerecht. 
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04 Juni 2017 

4 juni 2017 heeft Stichting Ebru een iftar 
een iftar verzorgd aan 50 Vluchtelingen uit 
Syrië. Dit was een zeer geslaagde avond 
met veel opkomst. De Vluchtelingen die 
nog recentelijk hun verblijfsstatus hebben 
gekregen hebben kennis kunnen maken 
met onze vrijwilligers. Stichting Ebru heeft 
een steentje bijgedragen aan de integratie 
van de Vluchtelingen.

09 Juni 2017 

Op 9 juni jl. heeft Stichting Ebru een 
iftar maaltijd verzorgd aan het ATC 
voetbalteam in Hengelo. Er waren 
10 mensen aanwezig. Een 
geslaagde avond. 
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09  Juni 2017 

Op 9 juni jl. heeft 
Stichting Ebru een iftar 
maaltijd verzorgd bij 
de ISK Stedelijk 
Lyceum aan de 
Dotterbloemstraat 75 
in Enschede.  
Naast de leerlingen 
van deze school waren 

er  ook leraren aanwezig. Er waren 50 deelnemers Het was een zeer geslaagde avond. 

10 Juni 2017 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Op 10 juni jl. heeft Stichting Ebru een iftar maaltijd verzorgd bij de Muziekvereniging 
Excelsior in Hengelo aan een grote groep gasten. De Wereldvredesvlam Twente, Raad 
van Levensbeschouwingen en Religies Enschede, Syrische Orthodoxe Kerk 
Enschede ,Maria Kerk Hengelo, Sint Kuriakos Enschede , Christen Unie Enschede, De 
Wonne Enschede, Tetem Enschede, buren van vrijwilligers waren oa. te gast.  

10 Juni 2017 

10 juni 2017 heeft Stichting Ebru in het gebouw van de Leger des Heils een iftar 
verzorgd aan de Raad van Kerken Almelo.  
Er was uitgebreid ruimte om nader kennis metelkaar te maken. Tijdens de Iftar waren 
de gesprekken ook weer volop in gang. 
Tot laat in de avond hebben wij gegeten en gepraat. Ondanks een kleine groep heeft 
deze avond ervoor gezorgd dat wij elkaar beter hebben leren kennen en begrijpen 
mede dank zij deze iftar maaltijd. 
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11 Juni 2017 

11 juni 2017 heeft Stichting Ebru aan Burger Belangen Hengelo een iftar verzorgd van 
10 personen. Burger Belangen is een plastselijke partij. Zij hebben ons verteld wat hun 
doelen zijn en dit was zeer geslaagd. Wederzijds openheid heeft ons zeer blij gemaakt. 
Wij danken voor hun aanwezigheid

16 Juni 2017 
Op 16 juni jl. heeft Stichting Ebru 
samen met de Bosnische 
gemeenschap een iftar verzorgd aan 
hun achterban. Ze zijn samen aan 
tafel geweest om de iftar maaltijd te 
nuttigen. Het was een drukke 
bijeenkomst waarbij 55 tot 60 
deelnemers aanwezig waren. Nadat 
de gezamenlijke gebed was verricht 
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nam iedereen plaats aan tafel voor de iftar diner en werd het vasten verbroken. 

Stichting Ebru kijkt  terug op een geslaagde avond. 

16 Juni 2017 

16 juni 2017 Vrijdag heeft Stichting Ebru een iftar een iftar verzorgd aan de 
Vluchtelingen die uit Turkije zijn gevlucht. 
Wij hebben nader met ze kennis kunnen maken. Wij hebben ze Nederland voorgesteld. 
Het was een hele fijne avond met leuke tafelgesprekken. Op deze maniet hebben wij ze 
een stukje steun en motivatie gegeven in deze moeilijke tijden waarin ze zitten.

17 Juni 2017 

Op 17 juni jl. organiseede Stichting Ebru de buurtiftar in de wijk Eschmarke.  
Naast de buurtbewoners was de wijkraad ook aanwezig bij deze iftar 
diner. Een reactie van de deelnemer 
was als volgt: "Als wijkraad juichen we iedere vorm 
van interactie tussen bewoners in de wijk natuurlijk 
toe en vonden dit dus een goed initiatief 
dat we graag wilden steunen. Persoonlijk 
was ik nieuwsgierig, voor mij was dit de 
eerste keer dat ik aan een iftar 
werd deelnam, en keek ik dan ook 
uit naar deze avond. Tijdens de maaltijd 
heb ik veel genoten van de hartelijkheid 
van onze gastheren en dames en 
natuurlijk van het heerlijke eten. Er waren meerdere 
wijkbewoners, die jaarlijks terugkeren voor dit heuglijke feit, 
aanwezig. Samen was het een superleuk gezelschap en 
hebben we veel interessante gesprekken gevoerd. Voor 
mij persoonlijk was het een leuke en leerzame avond. Ik hoop dat 
volgend jaar de wijkraad weer wordt uitgenodigd… 
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18 Juni 2017 

18 juni 2017 hebben we een iftar 
verzorgd aan de andere deel van de 
ATC voetbalteam. Die op 9 juni jl. Niet 
deel hebben kunnen nemen aan de 
iftar. 
Deze iftar is gegeven in huis bij de 
voorzitter van ons bestuur. Het was 
een zeer leuke en geslaagde avond 
die tot 01.00 uur heeft geduurd.

20 Juni 2017 

20 juni 2017 Dinsdag 
heeft Stichting Ebru 
een iftar gehouden 
bij één van onze 
vrijwilligers thuis aan 
de Wijkcoachen. Een 
kleine groep 
aanwezigen echter 
een zeer leuke 
geslaagde avond 
onder het genot van 
eten. Wij hebben 
elkaar beter leren 
kennen en zodat wij 

elkaar beter begrijpen.
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21 Juni 2017 

Op 21 juni jl. heeft Stichting Ebru een iftar maaltijd verzorgd aan 15 medewerkers en 
vrijwilligers van Alifa Welzijn Ouderen. Deze is gegeven aan de Pathmossingel in 
Enschede. 
Het was een zeer geslaagde avond. 
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MET TROTS KUNNEN WIJ MEDEDELEN DAT MEER DAN 600 
MENSEN DOOR HEEL TWENTE (ALMELO, HENGELO EN ENSCHEDE) 
MET MEER DAN 15 ORGANISATIES HEBBEN MEEGEDAAN AAN DE 

KUNST VAN HET SAMENLEVEN RAMADAN DINERS.  

Met veel dank aan de 
deelgenomen organisaties:  
- GroenLinks gemeenteraad 
Enschede  
- Het Stedelijk Lyceum 
(Enschede) 
- ATS voetbalclub (Hengelo)  
- Raad van Kerken (Almelo) 
- Leger des Heils (Almelo) 
- ChristenUnie gemeenteraad 
Enschede  
- De Wonne (Enschede) 
- Tetem (Enschede)  
- Wereldvredesvlam (Enschede)  
- Maria Kerk (Hengelo)  
- Syrische Orthodoxe Kerk 
(Enschede)  
- Sint Kuriakos (Enschede)  
- Raad van Levensbeschouwingen 
en religies (Twente)  
- Burger Belangen (Hengelo)  
- Bosnische moskee (Enschede)  
- Alifa (Enschede)  
- Wijk coaches (Enschede)  
- Straatdiners (Enschede, 

Hengelo)  
- D66 (Enschede) 
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