WIN met Wilskracht Initiatief Durf en Empathie

PERSBERICHT
In gesprek met Europarlementariërs
Over integratie, emancipatie en participatie in Europa
en de rol van geloof daarbij
U bent van harte welkom bij onze Meet, Greet en Eat op dinsdagavond 22 april. Deze keer praten en eten we
met Europarlementariërs. Binnenkort zijn de Europese verkiezingen. Dat is een goede gelegenheid om onze
vertegenwoordigers in het Europees Parlement persoonlijk te leren kennen. Hoe denken ze over de vragen die
ons bezig houden en wat hebben wij te maken met het Europees parlement? Een snel stoelenspel en een quiz
breken het ijs. Op een vrolijke manier gaan we aan de slag met stevige onderwerpen die altijd voor veel
discussie zorgen: Europa, geloof en integratie. Hoe zit het met mogelijkheden voor integratie, emancipatie en
participatie in Europa? En zien we mogelijkheden ondanks of dankzij geloof?
Bij WINWIDE ontmoeten mensen uit alle werelddelen elkaar eens per maand rond de maaltijd. Dit jaar praten
we over wereldgodsdiensten en filosofische stromingen onder leiding van Marianne Beelaerts. Iedereen die
zich daarvoor interesseert is welkom.
Onze medespelers en gesprekspartners zijn Joanne van der Schee - vd Kamp Lijst ChristenUnie-SGP, Petra
Vosters 50PLUS lijst, D. van Ringelenstein D66, Gabriella Molica PvdA, Nejra Kalkan SP, Social Democrats, en
iemand vanuit GroenLinks.
Met medewerking van Pro Demos - Huis voor democratie en rechtsstaat, Yasmin en Resto vanHarte.
Datum:
Inloop:
Aanvang:
Locatie:
Kosten:

Aanmelden:

Dinsdag 22 april 2014
17.30 uur
18.00 uur, eind ca 22 uur
Yasmin Brouwersgracht 2 A Den Haag
Programma gratis.
Eigen bijdrage voor maaltijd en drankjes € 6,Voor studenten, 65+ ers en Ooievaarspashouders is korting mogelijk.
U kunt zich opgeven per email bij meet-greet-eats@winwide.nl
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Inlichtingen over het programma: Marianne Beelaerts, mbeelaerts@planet.nl,
tel. 070-4442881, 06-16249906;
informatie over WINWIDE: Sandra Fransz, directeur, T 06 245 201 49,
www.winwide.nl.

