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Beste lezer

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
dan een mail naar:
info@stichtingebru.nl.
Wij wensen u veel leesplezier!
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Werkgelegenheid in Nederland
9 APRIL 2017

Stichting Ebru en Time to Help hebben samen op 9 april in Almelo een seminar
georganiseerd voor de vluchtelingen in Nederland. Deze tweede seminars hadden als
onderwerp werkgelegenheid in Nederland.
Aan deze seminar namen veertig vluchtelingen deel. Onze gastspreker was de
advocaat dhr Adem Kotan. De heer Kotan is tevens directeur van EDULAW
Juridische Opleidingen.
De actieve deelname liet zien dat er veel behoefte was aan deze bijeenkomst vooral
omdat ze in een vertrouwd omgeving vragen konden stellen waarbij ze in hun
dagelijkse leven mee kampen. De ervaringen van de vluchtelingen in hun dagelijkse
praktijk werden toegelicht en er werden hierover vragen gesteld. In het bijzijn van
een tolk zijn deze vragen beantwoord.
Aan het einde hebben de gasten de heerlijke lekkernijen geproefd die door de
vrijwilligers van Stichting Ebru zelf zijn bereid.
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Dodenherdenking 2017
5 MEI 2017

Vandaag 4mei dodenherdenking Enschede en
Hengelo met de vrijwilligers van Stichting Ebru. Wij
wensen onze toekomst; Jongeren en kinderen, vrede
en liefdevolle jaren toe met de hoop dat zij bij zullen
dragen aan de betere wereld van morgen.
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Vrijheidsbrunch
5 MEI 2017

Op 5 mei vond een vrijheidsbrunch plaats waar wij als Stichting EBRU graag bij wilden zijn.
De jeugdambassadeurs van de vrijheid in Enschede, Aukje Grimm en Johanneke ten Broeke,
organiseerden in samenwerking met het 4 en 5 mei Comité deze vrijheidsbrunch in het
stadhuis. Nadat zei het woord hebben
gekregen kwam onze burgemeester
dhr. Onno van Veldhuizen aan het
woord en er werd een minuut stilte
gehouden. Hij vertelde daarna een
vrijheidsverhaal die heel ingrijpend
was. Jongeren, ouderen die de oorlog
hebben meegemaakt en mensen die
zijn gevlucht naar de vrijheid waren
allemaal aanwezig bij deze
vrijheidsbrunch. Na de brunch zijn we
met zijn allen gezamenlijk naar de Oude Markt gelopen om het vrijheidsvuur te ontsteken en
de vrijheidsvlag te hijsen.
Wij danken de organisatoren voor deze
mooie dag.
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Ramadan

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.
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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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10 Juni 2017

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 in Hengelo, Christen
unie Enschede, De Wonne Enschede, Tetem Enschede, buren van vrijwilligers waren oa. te
gast.
Programma werd ingeleid met een toespraak waarin de Kunst van het Samenleven diner is
toegelicht: “De ‘Kunst van het Samenleven Diners’ zijn ontmoetingsbijeenkomsten met
diepgang die wij sinds januari 2017 organiseren. Bij deze diners gaat het naast samen eten,
vooral ook om samen denken en samen oplossen van problemen in de samenleving op elk
niveau van de maatschappij.” Hierna werd er een korte uitleg gegeven over de ramadan en
het vasten.
Tijdens de avond zijn er veel positieve gedachten gewisseld en nogmaals benadrukt hoe
belangrijk het is om elkaar beter te leren kennen. Onbekend maakt onbemind.
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Oeganda

Stichting Ebru samen met Time to Help Nederland in Oeganda om
voorzieningen uit te delen. Wij danken jullie namens ieder voor uw
bijdrage.
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Hulp reis naar Oeganda
Oeganda of Uganda, is een land
op de evenaar in Oost-Afrika dat – met de klok mee
en vertrekkend vanuit het noorden – grenst aan
Zuid-Soedan, Kenia, Tanzania, Rwanda en
Congo-Kinshasa.
Vrijwilligers van Stichting Ebru zijn in
samenwerking met de Time to Help
Nederland afgereisd naar Oeganda om
humanitaire hulp te verlenen. De delegatie van
6 personen heeft diverse hulpmiddelen
overgebracht naar de Oegandese bevolking en heeft
daarbij verschillende organisaties bezocht.
Wij hebben aan de weeshuizen voedselpakketten,
schoolspullen en lekkernijen afgegeven en hebben
Iftarmaaltijden verzorgd.
Geweldig om de kinderen zo blij te zien.
In Oeganda hebben we 400 gezinnen voorzien van
voedselpakketten. Namens de dorpelingen willen we alle
donateurs nogmaals hartelijk danken voor de steun en
betrokkenheid.
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