
 

 

ONTMOET MONDIAL OP 14 MAART, UITGESTOKEN HAND VANUIT 
APELDOORN  VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING EN 

MENSENRECHTEN 

Mondial Apeldoorn in gesprek met o.a. Sinan Can over 
“Vluchtelingen”  

Platform Mondial Apeldoorn organiseert op donderdagavond 14 maart haar 
eerste thema-avond in Podium Gigant. Op deze avond staat het thema 
“vluchtelingen” centraal. Thema’s zoals ontwikkelingssamenwerking, 

mensenrechten, klimaatverandering en armoede zitten in het DNA van het 
Platform Mondial Apeldoorn en haar ruim dertig aangeslotenen. 

 
Veel mensen slaan op de vlucht vanwege oorlog in hun land of om politieke 

redenen. Ook in Apeldoorn is dit een actueel thema. Daarom willen we 
stilstaan bij het verhaal van mensen in nood die op de vlucht zijn geslagen en 

hun huis en haard hebben moeten verlaten. Vaak komen ze terecht in 
vluchtelingenkampen, zoals in Libanon, Griekenland of in AZC’s in 

Nederland. Ook in Apeldoorn vinden ze soms een nieuw onderkomen.  
 

Journalist en documentairemaker Sinan Can zal op deze avond in Gigant in 
Apeldoorn komen spreken over zijn ervaringen met mensen in nood en die 

gehuisvest zijn in vluchtelingenkampen zoals in Libanon. Daarnaast zal oud-
burgemeester van o.a. gemeente Apeldoorn Fred de Graaf zijn ervaringen 

delen over vluchtelingen die hij is tegengekomen in zijn bestuurlijke carrière. 
Een internationaal perspectief over vluchtelingen van Sinan Can naast de 
ervaringen van Fred de Graaf als bestuurder die gepokt en gemazeld is in 

het openbaar bestuur zal tijdens een gesprek op deze avond tot stand komen.  
 

Naast Sinan Can, Fred de Graaf is op deze avond schrijver, dichter en 
columnist Qader Shafiq ook aanwezig. Ooit is hij gevlucht uit Afghanistan en 

zal ons als ervaringsdeskundige meenemen naar het verhaal van 
vluchtelingen met zijn gedicht en column op deze avond. 

 
De aangesloten stichtingen van Platform Mondial in Apeldoorn zullen op 
deze avond aanwezig zijn met stands en informatie om met u kennis te 

maken. Voor deze avond is uw toegangskaartje blanco. Dat wil zeggen dat u 
zelf het bedrag van uw kaartje mag bepalen. De inkomsten van de avond 

komen ten goede aan een vluchtelingenkamp in Libanon. 
 

U komt toch ook? 
 

 

Programma 

19:30 Muzikale Inloop     
Trio Nawa o.l.v. Farid 
Dorafshan  

20:00 Welkomstwoord 
door Yasemin Cegerek, 
voorzitter Mondial                    

20:15 Internationale 
ervaringen van journalist 
Sinan Can met 
vluchtelingen in 
vluchtelingenkampen  

20:30 Ervaringen van 
Fred de Graaf in het 
lokaal bestuur met 
vluchtelingen in 
Nederland   

20:45 Gedicht/Column 
Qader Shafiq         

21:00 Rondetafelgesprek 
met Sinan Can, Fred de 
Graaf en Qader Shafiq  

21:20 Ontmoeting met 
aangeslotenen  &                                                          
Muzikale Afsluiting 

 

 
 

Datum: 14 maart 2019                                       
Locatie: Podium Gigant                                 
Nieuwstraat 377 in Apeldoorn   
secretaris@mondial-apeldoorn.nl 
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