
Festival del Mundo – Ter Aar – 7 september 2019 

Leer andere culturen kennen! 

 

Doe je mee?  

Wij (Tom in de Buurt, de Participatie-academie en 

stichting !Triggr) zoeken nog: 

  

- Mensen uit andere culturen 

- Vrijwilligers voor de Festival del Mundo-dag zelf 

 

Wanneer: zaterdag 7 september 

Hoe laat: 15:00-20:00 uur 

Waar: stichting !Triggr, Middelweg 5, Ter Aar 



Leer andere culturen kennen – Ter Aar – 7 september 2019 
 

Ter bevordering van de saamhorigheid in Ter Aar willen wij, Tom in de Buurt, de Participatie-academie en stichting !Triggr, het Festival Del Mundo 

organiseren. 

Graag nodigen wij inwoners en organisaties in Ter Aar en omstreken uit om met ons mee te doen. Wij willen graag op een feestelijke manier meer te weten 

komen van de verschillende culturen in en om Ter Aar. Het doel van Festival del Mundo is:  

- elkaar beter te leren kennen / - de verschillende culturen beter te leren kennen / - in gesprek te raken met elkaar / - vriendschappen te sluiten / - samen te 

genieten van hapjes uit de verschillende landen en culturen die Ter Aar en omstreken rijk is / - in de verschillende workshops ook de verschillende culturen te 

leren kennen;  

Het gaat om het samenbrengen van de diverse culturen in Ter Aar. Vertegenwoordigers zullen kleine hapjes bereiden, die kenmerkend zijn voor hun keuken. 

Je kunt de hapjes proeven tijdens het Festival del Mundo. Ook kun je verschillende gebruiken leren kennen van de andere culturen. Het streven is om mee te 

kunnen doen aan dans- en creatieve workshops. Om dit multiculturele festival tot een groot succes te maken kunnen we wel hulp gebruiken vanuit de diverse 

organisaties maar tevens van de inwoners van de gemeente Nieuwkoop.  

 

Wij zoeken mensen, die….. 

- hapjes (typerend voor hun land van herkomst) willen bereiden; 

- willen meehelpen met het aankleden/inrichten/versieren van de locatie; 

- koffie en thee schenken op 7 september; 

- cultuur-gerelateerde workshops willen verzorgen; 

 

Wat krijg je ervoor terug? Gezelligheid, nieuwe mensen ontmoeten, lekker hapjes, wat nieuws leren over of van een andere cultuur, dankbaarheid en enorme 

waardering… 

Wanneer is dit? Zaterdag 7 september 2019, van 15:00-20:00 uur. 

Waar is dit: bij stichting !Triggr, Middelweg 5 in Ter Aar 

********************************************************************************************************************************************************************  

AFSCHEURSTROOK: IK MELD ME AAN 

 

Mijn naam is: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Je kunt me bereiken via (e-mail en/of telefoonnummer): ……………………………………………………………………………………………………………. 

 

Ik kan / doe graag / help graag mee als: ………………………………………………………………………………………………………………………………………  


