
Wie zijn wij?
Wij zijn een multicultureel team dat bestaat uit MBO4 (middelbaar beroepsonder-

wijs), HBO (hoger beroeps onderwijs) en Universitair opgeleide mannen en vrouwen 
tussen de leeftijd van 18 tot 35 jaar. Wij organiseren evenementen die gerelateerd 

zijn aan het Winwide profiel en die relevant zijn voor jongeren op Internationale 
basis. Winwide is een non profit organisatie waar bedrijven en zelfstandigen zich 
kunnen verbinden en samenwerken. Onze visie is het stimuleren van integratie, 

emancipatie en participatie in Nederland. 

Green cocktail....come and have a taste of what "green" is all about! 
A cozy evening with quiz and workshops to learn more about the environment and 

how to recycle food, clothes and other materials in a creative way. 
We will provide all you need for the workshops!

Everything in a friendly atmosphere with free finger food, cocktails and live music!!

Green cocktail...kom proeven wat gezond & duurzaam leven te bieden heeft 
op deze avond! Nieuwe kleding maken van oude, hapjes, drankje, en muziek! 

Het Jongerenteam staat klaar om je te ontvangen!
Voor registratie en meer informatie_   jongeren@winwide.nl

Zaterdag  28 Maart  2015
Stichting Yasmin

Brouwersgracht 2A, 2512 ER, Den Haag

Programma
19.30 Welcome with Green Drinks and Snacks

20.00 Green Quiz 
20.30 Green Clothes Workshop
20.30  Green Material Workshop
21.00 Green Cooking Workshop

21.30 Green Cocktail en Live Music

?

WIN met Wilskracht, Initiatief, Durf en Empathie
www.winwide.nl

Integratie   Emancipatie   Partecipatie

The Green Cocktail
Already on the move? Trying to make the shift to conscious living?

Get healthy, cozy with WINWIDE... we proudly present

Zaterdag 28 Maart  2015  19:30-23:00
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