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Syrisch Feest van Verbinding! 
 
Zaterdag 6 april vieren we het Syrisch feest van Verbinding in Wageningen. We 
beginnen om 18.00 met een Syrisch buffet in Thuis en gaan verder met een culturele 
muziekavond vanaf 20.00 in de de BBLTHK.  Het feest is onderdeel van de One 
World Week van de WUR. We verbinden in het feest bewoners van het AZC met 
Wageningers met en zonder vluchtelingenachtergrond. Van harte welkom! 
 
Benefiet 

Met het benefiet steunen we het buurthuis Hosun in Irbid Jordanië. Dit buurthuis 
wordt al jaren gesteund door de Stichting ”Wageningen helpt Syrische vluchtelingen 
in Irbid Jordanië”. In het buurthuis krijgen Syrische vrouwen cursussen en worden ze 
geholpen onderdak en hulp te vinden in de grote stad Irbid. 
 
Diner en muziek 

Het Syrisch diner wordt bereid door Syrische statushouders met hulp van vrienden 
en Nederlanders. Vrijwillligers en familie van Soroptimisten helpen bij het feest en 
drankjes.  
Op de feestavond wordt muziek gemaakt door Nader Issa op saxofoon die o.a. 
Yasmin Alsham Khaled begeleidt, een zangeres die met het Nederlands Blazers 
Ensemble heeft opgetreden. De band Trekvogels van Bert en Judica Lodz speelt 
samen met Rami Mershed en anderen Arabische dansmuziek. Gedichten zijn er van 
onze kok Mohamad Abu Hadeeda. Vanuit de stichting vertellen we over de 
uitwisseling tussen basisschool de Bijenkorf en een school in Irbid. Samen hebben 
ze een vredesprogramma uitgevoerd en de resultaten per skype verbinding 
uitgewisseld. 

 
 
Kaarten 
Kaarten voor de avond kosten € 22,50. Kinderen van 12-17 mogen voor € 15 komen, 
kinderen van 6 -11 voor € 5. Drankjes zijn niet inbegrepen.  
Kaarten zijn verkrijgbaar bij de BBLTHK en bij Massood in de Chipshop op de 
Churchillweg. Wie zelf verhinderd is, maar het initiatief wil ondersteunen, kan kaarten 
kopen waarmee de organisatie vluchtelingen uit het AZC op het feest kan uitnodigen. 



“Mensen met elkaar in contact brengen, verbinden van mensen, is namelijk één van 
de doelen van de avond”, aldus Ria Wigt.  
 
Hulp 
Wie de vluchtelingen met de auto van en naar het AZC wil brengen, kan zich melden 
bij RiaWigt@gmail.com. U kunt bij haar ook kaarten bestellen.  
Geld overmaken kan op banknummer NL31 TRIO 019 800 1118. 
 
We hopen op een grote opkomst zodat we de Syrische vrouwen in Irbid 
noodzakelijke hulp kunnen bieden, en zodat we een avond van verbinding kunnen 
vieren met de bewoners van het AZC in Wageningen. Kunt u ons helpen om deze 
avond zoveel mogelijk onder de aandacht te brengen?  
We hopen u op 6 april te zien! 
 
 
BOEKENMARKT 2019 
 
Zaterdag 20 april van 10 tot 17 uur, vindt de15e editie van de Wageningse 
boekenmarkt plaats, met meer dan 140 kramen. Ook wij zijn staan er, nu al weer 
voor het 5e jaar, met een kraam met een ruim aanbod van Nederlandstalige romans.  
Het is een mooi voorbeeld van hergebruik. Mensen die hun boekenkast opruimen 
brengen ze naar de wereldwinkel waar wij ze vervolgens sorteren voor de 
boekenmarkt. Wij verkopen ze dan. De boeken belanden weer bij een nieuwe 
eigenaar en de opbrengst is voor het goede doel.  
We vragen € 2 per boek, maar meer is natuurlijk erg welkom. Het geld gaat immers 
naar het community centrum in Irbid, Jordanië. De Syrische vrouwen kunnen er 
terecht voor ondersteuning, traumaverwerking, ontspanning en ontmoeting. Ze 
kunnen deelnemen aan cursussen zoals computergebruik, voedselconservering, 
catering, produceren van zeep, zodat er met wat ondernemersgeest erna wat geld 
verdiend kan worden. 
 
Wil je ruimte in je boekenkast maken, voor nieuwe aanwinsten breng je boeken liefst 
voor 13 april naar de wereldwinkel. En kom zaterdag 20 april kijken of er boeken van 
jouw gading bij zijn om weer met een nieuwe voorraad leesvoer naar huis te gaan.  
 

 
 
2015 boekverkopers Mieke en Wim in de kraam 


