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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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Politiek Debat

Op 16 februari 2018 heeft er een politiek debat plaatsgevonden bij
Stichting Ebru.Om warm te lopen op de gemeenteraadsverkiezingen van
21 maart.Er waren 6 politieke partijen aanwezig. De opkomst was zeer
succesvol.
Aan de hand van 4 stellingen is het debat gevoerd. De onderwerpen waren
onderwijs, discriminatie, vluchtelingen, pensioen leeftijd. De avond werd
afgesloten met borrel en hapjes. Het was een zeer geslaagde debat.
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Bezoek je buren
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.
We zijn inmiddels nu verder en de ontmoetingen bij elkaar hebben
plaatsgevonden sommigen moeten plaatsvinden. De bedoeling nu is om
deze mooie ervaringen met elkaar te delen op 24 februari as. in de
Ontmoetingskerk.
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Politieke debat de Wonne

Op 23 februari 2018 heeft er in De Wonne een politiek debat
plaatsgevonden. Er waren vele gasten aanwezig. De partijen die het debat
voerden waren D66, GroenLinks, PVDA, Liberaal053, SP. De partijen
voerden de discussie aan de hand van viertal stellingen. De onderwerpen
gingen over discriminatie op de arbeidsmarkt. Integratie c.q. segregatie,
aan het werk helpen van etnische minderheden door het bedrijfsleven en
vluchtelingen die wel of geen verrijking zijn voor de stad. De discussie
kwam goed op gang door de debatleider. Aan het einde was er
gelegenheid voor vragen stellen en een kopje thee en lekkere Turkse
hapjes die door de vrijwilligers zijn bereid. Het was een geslaagde avond
net voor de gemeenteraadsverkiezingen.
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Afsluiting Bezoek je buren

Op 24 februari 2018 heeft er in de Ontmoetingskerk de afsluitende
bijeenkomst plaatsgevonden van het bijzondere project Bezoek je buren.
Het project ging van start door bij elkaar op bezoek te gaan. Aan de hand
van lootjes te trekken zijn er koppels ontstaan. Om deze bijzondere mooie
inspirerende tafelgesprekken die hebben plaatsgevonden bij elkaar thuis,
met elkaar te delen heeft er een afsluiting plaatsgevonden. Alle ervaringen
zijn verteld en men concludeerde dat er hele inspirerende gesprekken
hebben plaatsgevonden onder het genot van eten. Men kwam tot de
mooiste ontdekkingen over elkaars waarden en normen en dagelijkse
gebruiken. Dit project is zo geslaagd dat er een vervolg aan komt.
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Paas Programma
Op 25 maart 2018 heeft er in het Rooms-katholiek kerk in Hengelo een
Paas programma plaatsgevonden. Op uitnodiging zijn wij namens Stichting
Ebru daar geweest. De bedoeling was tevens kennis te maken met elkaar.
Pasen wordt door veel mensen geassocieerd met lente: narcissen, eieren
en lammetjes. In de kerk draait het om de dood en opstanding van Jezus
verteld de voorganger. Door middel van bezinning én gesprekken over de
betekenis van dit feest. Wordt er naar Pasen geleefd. Er kwam tevens het
voorstel om samen workshops te doen over de papier marmeren kunst.
Elkaar leren kennen dat is wat beide partijen willen.
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