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U I T N O D I G I N G 

 
Internationale AlleTonenTafels (I-ATT), vrijdag 30 september 2016 om 17.30u    

Locatie: Muzee, Neptunusstraat 90-92,  Den Haag (Scheveningen) 
 

I-ATT thema Nieuwe Nomaden programma - Thema: ‘Culturele Assertiviteit en Innerlijke Groei’. 
 

WINWIDE nodigt u van harte uit voor onze Internationale AlleTonenTafels (I-ATT), waar u in een bijzonder 

internationaal gezelschap intercultureel van gedachten kunt wisselen over het thema ‘De Nieuwe Nomaden’.  

 

Wie zijn deze Nieuwe Nomaden, hoe leven zij en waar reizen zij heen..? 

Nieuwe Nomaden denken, voelen en reizen voor bij de grenzen van hun eigen waardesystemen; 

Nieuwsgierig, en bereid om hun veilige leefomgeving te verlaten en de wereld van anderen te ontdekken. 

Zullen deze reizigers de wereldgeschiedenis beïnvloeden en meer vrede en harmonie in de wereld brengen? 

 
Wat gaat u beleven op deze avond? 

 Itzel Trejo Medecigo, mezzo-sopraan uit Mexico en Henk Mak van Dijk, pianist uit Nederland zullen u met zang en 

muziek door ons avondprogramma heen leiden.  

 Julia Zhu uit China, een jonge vrouw die haar plek gevonden heeft in Nederland. Zij neemt u mee met haar 

Nieuwe Nomaden verhaal naar haar thuisland, welke zij11 jaar geleden heeft achter gelaten. Deze 11 jaren waren 

niet gemakkelijk voor haar. Hoe, en waarom vertelt zij op deze avond. 

 Een culinaire reis naar een heerlijke Indonesische Rijsttafel zal de avond smaakvol omlijsten.  

 Culturele Assertiviteit en Innerlijke Groei, een Gedachtenwisseling… Wanneer verschillende culturen elkaar 

ontmoeten kunnen er spanningsvelden ontstaan tussen eigen persoonlijke en culturele waarden met de waarden 

van de ander. Dit kan bij ons een positief bewustzijnsproces op gang brengen, maar ook kan zo’n confrontatie een 

reactie van angst en zich willen terugtrekken tot gevolg hebben. De Nieuwe Nomaad ziet deze ontmoeting als een 

uitdaging om te kunnen groeien – als mens tussen medemensen. De Nieuwe Nomaad wil steviger in de eigen 

schoenen staan en eveneens meer open staan voor het ‘anders zijn’ van zijn medemens. Vanavond onderzoeken 

wij deze uitdaging. Moderator: In Liem, Boeddhist en econoom van Nederlands-Indische komaf. 

  
Over WINWIDE… 

WINWIDE is een non-profit organisatie voor Integratie, Emancipatie en Participatie. WINWIDE brengt mensen met 

verschillende achtergronden dichter bij elkaar en organiseert hiervoor met regelmaat AlleTonenTafels (ATTs). Tijdens 

deze ‘Tafels’ kunnen ingezetenen en niet-ingezetenen elkaar ontmoeten, met elkaar debatteren over maatschappelijke 

onderwerpen in de Nederlandse of Engelse taal en krijgen zij de gelegenheid om hun capaciteit te laten zien. Meer 

info.    www.winwide.nl

 

Onze ontmoetingen zijn leuk, interessant en uitdagend! Zorg dat u er bij bent! Aanmelden via 

  Voor vragen kunt u Maria Elena bellen op 06 19906553. internationaal@winwide.nl

 

AlleTonenTafels (ATT) is een inititatief van  WIN met Wilskracht, Initiatief, Durf en Empathie 

 
______________________________________________________________________________________ 

Noot voor de redactie: 

Voor informatie over WINWIDE, Sandra Fransz, directeur en oprichter, M 06 245 201 49 

Voor informatie over het avondprogramma, Maria Elena Tabares M 06 199 06 553. 
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