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JAAR VAN DE ONTMOETING
Nieuwsbrief

Bijeenkomst 15 maart

Op 15 maart was de zaal te klein... de schuif-
wand moest open omdat meer dan 35 inwo-
ners gehoor hadden gegeven aan de oproep 
om mee te denken voor -en mee te doen aan-  
het jaar van de ontmoeting in 2019. Een jaar 
om de sociale integratie van alle mensen van 
de gemeente Gennep te bevorderen. Ieder-
een kwam de zaal in met prachtige ideeën, 
maar in gesprek met elkaar ontstond er nog 
veel meer: van een tentoonstelling tot we-
reldbroodbakdag. En veel mensen hebben 
de intentie om er een steentje aan bij te dra-
gen. Een statushouder vatte het met een Sy-
risch spreekwoord samen: met één hand kun 
je niet klappen. Het jaar van de ontmoeting 
is op 15 maart dus al een beetje begonnen... 

Nieuwbrief

We kunnen er vanuit gaan dat er nog veel ini-
tiatieven worden genomen om het ‘Jaar van 
de Ontmoeting’ tot een succes te maken. Om 
iedereen die interesse heeft in dit project op 
de hoogte te houden van de ontwikkelingen, 
zal er een Nieuwsbrief verschijnen,  telkens 
als er wat nieuws te melden valt.
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De eerste vervolgstap 

Als eerste wordt de openingsactiviteit voor het jaar van de ontmoeting in Muse-
um Het Petershuis bij de kop gepakt.  We vragen migranten (uit alle windstre-
ken) om hun trots en hun verbazing te tonen. 

Sommigen zijn zelf kunstenaar en krijgen de kans om te exposeren. Anderen 
hebben zelf voorwerpen of foto’s over hun eigen land en cultuur, die ze willen 
en kunnen tonen.  Maar er worden óók contacten gelegd met andere musea om 
stukken uit hun collecties en depots te lenen. We gaan met Gennepse migranten 
naar die conservatoren zodat zij passende stukken uit kunnen zoeken. 

Op 9 mei a.s. om 19.00 uur is er in het Petershuis een voorbereidingsbijeen-
komst met de migranten die aan de expositie willen meewerken. Zij worden 
zoveel mogelijk persoonlijk benaderd. Maar ook anderen die aan deze tentoon-
stelling willen meehelpen zijn natuurlijk van harte welkom. Laat wel even van 
tevoren weten of je komt, want de ruimte is beperkt. Je kunt je aanmelden via het 
e-mailadres petershuis@ziggo.nl

Verdere vervolgstappen

Er zijn veel andere initiatieven op tafel gekomen. Die ideeën zijn we aan het clus-
teren op een paar gezamenlijke noemers om daar een activiteitenprogramma 
rond te gaan ontwikkelen.

Contact

Met vragen, ideeën en initiatieven kun je terecht bij de mailbox: 
ontmoeting@gennep.nl .


