
 

Tafels van hoop 
 
 

 
 
 
 
Waar: VGH de Kapel, ’s Gravelandseweg 144 te Hilversum 
Wanneer:  Maandag 18 december 
Tijd: 17.00 uur – max. 20.00 uur 
Voor wie: Leden, vrienden, vluchtelingen, statushouders, buren 

en geïnteresseerden 
Kosten:  Een gerecht voor 2 á 3 personen om te delen 
 
 
www.dekapel.nu   www.zenpeacemakers.nl 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Tafels van hoop 
 
Verhuizen is van alle tijden, zelfs verhuizen naar een ander land of 
continent. Oorlogen maken dat mensen op de vlucht gaan en de laatste 
grote oorlogen maken dat er weer een massale stroom van 
vluchtelingen op gang gekomen is.  
Velen van hen zijn via vrijwilligers van kerken en heel veel behulpzame 
Nederlanders gastvrij opgevangen. Toch blijkt het voor mensen lastig 
alles achter te hebben moeten laten en hier nieuwe vrienden te maken. 
Vriendschappen en contacten met anderen zijn belangrijk voor 
succesvolle integratie.  
 
Op maandag 18 december is er op de internationale dag van de migrant 
een grote landelijke actie; we maken met elkaar de langste tafel van 
Nederland en nodigen zoveel mogelijk mensen uit om aan te schuiven in 
scholen, kerken, buurthuizen of gewoon bij mensen thuis.  
 
De Kapel en Zen Peacemakers doen aan deze actie mee en nodigt 
leden en vrienden, vluchtelingen en statushouders, buren en 
geïnteresseerden uit om met elkaar aan tafel te gaan. Samen eten 
nodigt uit tot gesprek en we leren elkaar beter begrijpen wanneer we 
elkaars verhalen kennen. En kleurrijke verhalen om te delen heeft 
iedereen! 
 
Laten we zo van elkaars verhalen en gerechten proeven. Neem  iets 
lekkers mee voor twee tot drie personen, dan wordt de maaltijd even 
kleurrijk als het gezelschap. Voor een drankje wordt gezorgd. 
 
Muziek uit verschillende culturen maken de avond compleet. 
 
Om te weten voor hoeveel mensen we de tafel gaan dekken is het fijn 
wanneer u zich aanmeldt per email of telefoon: 
 
Annie Schalkwijk email: aschalk@xs4all.nl tel. 06-30657452 of 
Monika Rietveld email: monika@dekapel.nl tel. 06-54342874 
 
U komt toch ook? 
 
 
 

http://www.dekapel.nu/
http://www.zenpeacemakers.nl/

