Een initiatief van Stichting Quality Centre, Stichting Faces of Change & The Ubuntu Company

UITNODIGING
Donderdag 7 November van 17 tot 21 uur in Utrecht
Lokatie: Zaalverhuur7 (Huiskamer), Boothstraat 7, Utrecht

Wereldvrouwen met een vluchtachtergrond aan het woord
Naar actief burgerschap en participatie

De afgelopen twee jaar hebben vrouwen van het Quality Centrum Vluchtelingvrouwen
Utrecht deelgenomen aan een Europees “Leven Lang Leren” Project, gericht op
volwasseneneducatie. In dit programma hebben vrouwen met een vluchtachtergrond
met andere vrouwen van Europese zusterorganisaties een tweejarige reis gemaakt, gericht
op maatschappelijke participatie. De individuele verhalen van de vrouwen waren het
vertrekpunt . Zij zijn wereldvrouwen met een vluchtachtergrond en zij willen hun talenten
graag benutten om een bijdrage te leveren aan deze maatschappij én om een positie te
verwerven in onze samenleving. Het is voor deze vrouwen vaak moeilijk om te participeren
in de arbeidsmarkt of om toegang te krijgen tot werk. De vraag is: “Hoe komt dat?” en
nog veel belangrijker: “Wat is er nodig om deze situatie te veranderen?”
Graag willen we u iets vertellen over dit project. Er is veel bereikt in twee jaar, heel veel.
Vrouwen hebben grote stappen gezet richting participatie. De positieve ervaringen willen
we met u delen en ook de obstakels op deze kronkelige en soms hobbelige weg. Maar we
willen meer. We willen ook dat u samen met ons meedenkt over stappen en acties die
nodig zijn om die obstakels weg te nemen die participatie verhinderen. We willen kansen
benutten die participatie mogelijk maken en uw visie daaromtrent vernemen. Ons
voornemen is de uitkomst van de gesprekken vast te leggen in woord en beeld en te
overhandigen aan beleidsmakers van de lokale, regionale en landelijke politiek.
Graag nodigen we u uit om samen met een 20-tal andere gasten op donderdag 7
november van 17 tot 21 uur met de vrouwen die deelgenomen hebben aan dit project in
gesprek te gaan, in de vorm van een kennisscafé. De opzet van de avond is als volgt:
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16.30

Ontvangst

17.00-17.15

Welkom en introductie

17.15-18.15

Film en 5 korte presentaties / impressies over de betekenis van het project

18.15-18.45

Pauze om kennis te maken en een bordje eten te maken van het heerlijke
buffet

18.45-19.45

Kenniscafé met ‘stamtafels’, die elk een thema vertegenwoordigen:

1.
2.
3.
4.
5.

Naar een inclusieve samenleving: obstakels en kansen
Hoe bereiken we gelijkwaardigheid?
Participeren: wat is er nodig?
Ideeën voor samen leren, samen leven, samen werken
Actief burgerschap: van denken naar doen

19.45-20.15

Terugkoppeling van de stamtafels: conclusies en aanbevelingen uit de
gesprekken

20.15-20.45

Afsluiting en verdere informele kennismaking

Het wordt een avond met verhalen, maar ook een avond van actieve deelname. Uw
inspanningen worden beloond met een bijzondere maaltijd!
U kunt zich aanmelden via bumuhoza@hotmail.com. We stellen het op prijs als u dat
vóór 15 oktober doet. We zien u heel graag op de 7e november!

Namens de organisatoren,
Saskia Harkema
Carin Beijer
Beatrice Umuhoza

