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Geachte meneer/mevrouw,

ZATERDAG 28 OKTOBER 2017

Geachte meneer/mevrouw,
De Burundese Stichting “IZERE”, nodigt u bij deze uit voor de
BURUNDESE DAG bij het Centrum De Kubus
in LELYSTAD –FLEVOLAND
OP ZATERDAG 28 OKTOBER 2017 te LELYSTAD
bij het Culturele Centrum
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De Burundese Stichting “IZERE”, nodigt u bij deze uit voor de
BURUNDESE DAG bij het Centrum De Kubus
in LELYSTAD –FLEVOLAND
OP ZATERDAG 28 OKTOBER 2017 te LELYSTAD
bij het Culturele Centrum
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LET OP -LET OP -LET OP !!
14.00-17.30 uur: Speciale workshop-trommels + Jongerenactiviteiten
Trommels, leren door spelen, jongerendans en muziek, etc.
Voor kinderen: kleuren, knutselen, bingo, verhaal vertellen, zingen,...

Straatstenen fabriceren

Bakstenenfabriek
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LET OP -LET OP -LET OP !!
Burundese trommels.
14.00-17.30 uur: Speciale workshop-trommels + Jongerenactiviteiten
Trommels, leren door spelen, jongerendans en muziek, etc.
Voor kinderen: kleuren, knutselen, bingo, verhaal vertellen, zingen,...

Informatica

Bakkerij

Chirurgie

DAG-PROGRAMMA 28 Oktober 2017 in LELYSTAD
REALISATIES-PROJECTEN
11.15: Ontvangst van de gasten
11.30: Eucharistieviering, Gebed voor Vrede, Herdenking Burundese Heros
Vader Gérard Bruggink-Burundese Pastor/Filipijnse en Burundees Koor
12.30:-Promotie Coffee-Burundi/dhr Visser (Wiebe), Koffie, thee uit Burundi
-Burundese trommels, poëzie, Expositie (kunstvoorwerpen, foto’s)
13.00:-Welkom en -presentatie van de thema's/IZERE realisaties
door de voorzitter van IZERE, dhr A. Nkeshimana
-Programma: IZERE-site, Trommelsworkshop, jongeren kinderen
-Diaspora-missie in Burundi, Nieuwe projectenideeën voor 2017-2018
-Een chirurgische Interplast-missie Nov. 2017/Karusi en Rumonge
1.Werkgelegeheid Intl NGO’s, Ambassade -Situatie in Burundi
Vertegenwoordiger van de Burundese Regering
Vertegenwoordiger van de Burundese Oppositie
Vertegenwoordiger van het Ned. Ministerie van Buitenlandse Zaken
Nederlandse NGO’s en Een Burundese Analyst
2.Investering-Capacity building/ Ned. bedrijven en Burundese diaspora
Workshop: concrete projecten van de Burundesen, waar, wat en hoe?
-Evaluatie-Burundese diaspora missie /Voorbereiding misie 2017-2018
-Vissers voor vissers-Urk, Oskam, Zonenergie, Alterius/WereldWijd,
Bakkers, Interplast-NL, Pum, Ned.-Kerk, Coffee-Burundi (Amped)Coffee(ARFIC), Thee (OTB), …
3.Integratie van Burundezen in Nederland (Nederlandse beleid)
-VluchtelingenWerk/IOM
-Burundese gemeenschap in Nederland.
-Vertegenwoordiger van de Burundese Regering
14.00: Workshops, publiek debat
16.30: Publiek debat-conclusies
18.00: -Slotwoord/Burundi-trommels
18.30: - 20ste verjaardag IZERE -het feest vieren.
-Receptie/ Burundese maaltijd, muziek en dans
23.00: Einde!!

1. COOPERATIES
Bedoeld voor de lokale ontwikkeling en zelfstandigheid van de lokale
bevolking, als uitstralingscentra in Ngozi, Gitega, Makamba en Kayanza.
De vijfde cooperatie in Kayanza is nog niet operationeel: het delen van kennis
en vaardigheden, trainen en leren van métiers en bakstenen fabrieceren.
2. VREDE /VERZOENING/INTEGRATIE
Het betreft een initiatief om met behulp van sport bij te dragen aan het
proces van verzoening tussen de verschillende etnische groepen (Hutu,
Tutsi’s en Twa’s), integratie van terugkerende vluchtelingen, Twa’s,
straatkinderen, ontheemden en gedemobiliseerden. Er zijn meer dan
120 jongeren getraind (jongens en meisjes).
3. GEZONDHEID
In samenwerking met Stichting Interplast Holland (een stichting van
plastische chirurgen) en Burundese lokale artsen zijn veel patiënten in
diverse Burundese ziekenhuizen geopereerd (lippen, tumoren, etc.)
Er is tevens een humanitaire missie gepland in november 2017.
4. SOCIALE INVESTERINGEN
Hierbij gaat het om winst-genererende activiteiten met als bedoeling zelf
middelen te verkrijgen om hulp te kunnen bieden aan de bevolking en
daarnaast met de gemaakte winst voor andere projecten te gebruiken.
5. SOCIAAL EN HUMANITAIR
Dankzij onze collecte-actie assisteren wij o.a. de allerarmste
en kwetsbaarste bevolkingsgroepen zoals weeskinderen en straatkinderen.
6. KANTOOR-IZERE & HULPCONTAINER
-Het geopende kantoor van IZERE in Burundi zorgt voor de coordinatie,
-Een hulpcontainer is in juli naar Burundi verscheept o.b.v. De Baanderij,
Vissers voor issers en Derde hands-Nederland.
7. PARTNERSHIP / HUIDIGE& KOMENDE PROJECTEN
Gebouw: Technische school, Bakkerij/Gitega, Visserij, publieke toiletten,
Copo-Kayanza, Sport for Children, Zaakmissie diaspora-2018.

