
 
 

nieuwsbrief Bruggen Bouwen Delft - 5 
opdat de brug geslagen wordt en wij elkaar zullen leren kennen 
 
 
Woord vooraf 
Vrijdagavond 2 oktober organiseren wij in voortzetting van 6 maart een volgende 
dialoogavond in een langere reeks ‘opdat wij elkaar zullen leren kennen’. We zijn 
te gast in de Al-Ansaar moskee, Vulcanusweg 265, Delft. De uitnodiging heeft u 
reeds ontvangen. Burgemeester Verkerk was één van de eerste aanmelders. 
Aanvang 20.00 uur. 
 
Dinsdagavond 22 september organiseert Dag van de Dialoog Delft een 
informatieavond, de Kick-off. We trekken graag met deze organisatie op om de 
dialoog in onze stad te stimuleren.  
 
In deze nieuwsbrief noemen we een aantal initiatieven om vluchtelingen welkom 
te heten en ze te ondersteunen bij sociale inburgering. Heeft u een initiatief, meld 
het ons!  
Deze handen-uit-de-mouwen-acties zijn uitwerkingen van de dragende vraag van  
dit platform: wat kunnen wij voor de Delftse samenleving betekenen? Draagt ons 
bestaan bijvoorbeeld bij aan draagvlak en weerbaarheid?   
 
allegoeds, 
Ria Pool Meeuwsen, coördinator BBD 
 
 
 
Sultan Ahmet moskee werkt aan een betere plek 
“Vanuit ons geloof is de gedachtegoed dat we eerst de mensen moeten helpen die 
het dichtste bij ons staan. Ongeacht de religie. De gedachte die daarachter zit, is 
eenvoudig. Als iedereen goed voor zijn naaste omgeving zorgt, wordt de wereld 
voor iedereen een betere plek”, legt voorzitter Hasan Karadirek uit. De mensen 
van de Sultan Ahmet moskee hebben het volgende plan: 

• contact leggen met COA Rijswijk: wat is er nodig? 
• samenwerken met vluchtelingenwerk Maasdelta 
• pleegouders zoeken in samenwerking met Stichting NIDOS (400 

minderjarigen zoeken een plek) 
• geldinzamelingsactie: NL 75 RABO 0130404535 ‘vluchtelingenactie’ 

 
Meer informatie over pleegouders, mail met: hdvdelft@vakif.nl 
http://delftsepost.nl/nieuws/delftse-sultan-ahmet-moskee-zet-inzameling-voor-
vluchtelingen-op-1.5244027 
  
 



DelftseBuur, buddynetwerk voor vluchtelingen 
Elke week ontvangt Delft vluchtelingen met een verblijfstatus. Hoe verwelkomen 
wij onze nieuwe buren? Delft zit te springen om mensen die 1,5 uur per week tijd 
hebben om de vluchteling zich thuis te laten voelen. Even koffiedrinken, een 
telefoontje, misschien samen eten, al dan niet met andere Delftenaren of 
vluchtelingen. Het belangrijkste is: er voor elkaar zijn. 
Dit burgerinitiatief zoekt vrijwilligers die op een bescheiden wijze tijd en aandacht 
geven aan nieuwe Delftenaren.  
Meld je aan met telefoonnummer en wij nemen contact op om kennis te maken: 
delftsebuur@xs4all.nl 
 
Tzt verschijnt er meer informatie op www.delftsebuur.nl en op 
www.facebook.com/delftsebuur 
 
Thuis in je wijk | 22 september voorlichting 
BBD sluit dit najaar voor de organisatie van tafelgesprekken aan bij de Delftse 
organisatie Dag van de Dialoog. Op verschillende plekken in Delft staan op 12 
november tafels klaar en ervaren gespreksleiders begeleiden zorgvuldig de 
gesprekken. Dit jaar is het thema ‘Beter een goede buur…’. 
 
Wilt u op 12 november in uw wijk een gesprek organiseren, neem dan contact op. 
Wat nodig is, is een vriendelijke ruimte (bijv. huiskamer, werkplek of 
verenigingslocatie) en max. 8 deelnemers. Het gesprek duurt max. 2 ½ uur. De 
organisatie zorgt voor een ervaren gespreksleider. U bepaalt zelf het dagdeel. 
Meer informatie vindt u op www.delftindialoog.nl U kunt zich daar aanmelden als 
organisator van een tafel én als deelnemer.  
Op 22 september is er een voorlichtingsavond, de zogenaamde Kick-off. 
Hubertus Bahorie, de stadsfilosoof, start de avond met een TED-talk. Gebouw 
Ipse, Paardenmarkt, 19.30 uur. 
 
Saamhorigheid 
Op de dialoogavond van 6 maart deed burgemeester Bas Verkerk de oproep om 
de drempel over te gaan om elkaar te ontmoeten: 
"Ik vindt het belangrijk om vrede en verbinding te vinden en ook te 
geven. We hebben elkaar veel meer te geven dan je denkt. Mensen kunnen 
ook goed geven. Dat is ook het mooiste wat er is. Dat is ook de 
mooiste vorm van burgerschap: een ander iets geven; vertrouwen geven, 
iets van jezelf geven, iets van je gedachten geven. Dat is helemaal 
niet moeilijk. Het kost niks. Maar je moet het wel doen. Je moet er 
dan ook misschien een drempeltje voor over om dat te doen, maar het is 
prachtig om dat dan te geven. We zouden daar eens wat meer aan kunnen 
denken. En zo ontstaat er dan ook het respect voor die ander; mensen 
in hun ruimte laten, mensen in hun waarde laten. Ook voor mensen van 
wie je denkt dat ze anders zijn. En dat is niet zo, we stammen 
allemaal af van die ene moeder in Afrika. We hebben dat gen allemaal 
nog en het is helemaal nog niet zo lang geleden. In biologische zin 
staan wij heel dicht bij elkaar, denk daar maar eens over na." 
 
 
 
Contactgegevens 
E-mail: bruggenbouwendelft@xs4all.nl 
Website: www.bruggenbouwendelft.nl 
Facebook: https://www.facebook.com/bruggenbouwendelft 
Twitter: @bruggendelft 
 


