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Internationale iftar op dinsdag 21 mei 2019 om
21.45 uur
Beste lezer

Graag nodigen we je uit voor de internationale, interlevensbeschouwelijke iftar van VOEM vzw
en de Stad Gent, op dinsdag 21 mei 2019 om 21.45 uur in het Sint-Baafshuis, Biezekapelstraat
2, 9000 Gent, in de aanwezigheid van schepen Astrid De Bruycker.

Tijdens de Ramadan maand vasten moslims elk jaar opnieuw van zonsopgang tot
zonsondergang. Bij zonsondergang verzamelen mensen samen aan tafel en delen een maaltijd
met vrienden, familie en buren. Dat maakt van elke iftar een bijzonder intercultureel
ontmoetingsmoment dat samenhorigheid, gezelligheid en dankbaarheid uitstraalt.

Op dinsdag 21 mei organiseert VOEM vzw (Vereniging voor Ontwikkeling en Emancipatie van
Moslims) in samenwerking met Orbit vzw, De Centrale, Bisdom Gent en de Stad Gent een
internationale, interlevensbeschouwelijke iftar. De avond start om 19.45 uur met een
panelgesprek gemodereerd door historica Tina De Gendt. Het panel bestaat enkel uit vrouwen
die vanuit hun eigen levensbeschouwing vertellen wat het betekent om vrouw te zijn binnen
hun religie en welke vrouwen hen hebben geïnspireerd en gevormd. Nadien volgt het gebed en
een moment van bezinning. Vanaf 21.40 uur gaan de mensen aan tafel.

VOEM vzw organiseert de komende weken nog drie iftars in Gent en kan hiervoor een beroep
doen op een diversiteitssubsidie van de Stad Gent. Via STOEMP, een netwerk van 'Goed eten'-
initiatieven in Gent, ontvangt de koepelvereniging een bijkomende ondersteuning omdat ze zich
engageren om een lekkere en gezonde iftarmaaltijd aan te bieden met veel fruit en groeten,
soep en brood.
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OVER STAD GENT

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een
compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000
studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig,
historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief
van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad.
Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via www.stad.gent.

Je bent van harte welkom.

Met vriendelijke groeten

Dienst Communicatie Stad Gent

Contact

Amani El Haddad, sociaal-cultureel werker bij VOEM vzw, gsm 0484 90 93 16, e-mail
amani@voem.be
Inge De Roose, Dienst Welzijn en Gelijke Kansen Stad Gent, gsm 0473 83 54 88, e-mail
inge.deroose@stad.gent
Laurens Teerlinck, woordvoerder kabinet schepen Astrid De Bruycker en schepen Rudy
Coddens, gsm 0484 68 12 59, e-mail laurens.teerlinck@stad.gent
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