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15:30	 	onthaal	met	gebak/koffie/thee
 
16:00-18:00   DE NAMIDDAGATELIERS €5
 ◊  Racisme keren: ik heb de strijdbijl begraven en de vredespijp 

bovengehaald
 ◊  Mijn werkvloer was te wit: veelkleurigheid heeft meerwaarde
 ◊  Dialoog christenen/moslims in Vlaanderen: niet meer in de 

coulissen, rijp voor de publieke ruimte
 ◊  Vrijwilligersinzet met vluchtelingen, migranten, sans-papiers: niet 

vanzelfsprekend, maar we zetten door!
 
18:00  avondmaal met  

LANCERING VAN DE 20STE EDITIE VAN DE  JAARKALENDER 
‘IEDEREEN FEEST’ (ORBIT – UITGEVERIJ PELCKMANS) €8

 
19:00-21:00    DE AVONDATELIERS €5
 ◊  Met een migratieachtergrond aan politiek doen:  

geen cadeau, een keuze!
 ◊  Onderwijs in superdivers Vlaanderen: het beste moet nog komen
 ◊  Integratie/Inburgering: burgers zijn de gemakkelijke slogans beu
 ◊  Woningen vinden voor vluchtelingen: met buren lukt het!
 
21:00              SLOTTOESPRAAK
 

Om de twee jaar brengt ORBIT mensen, 
organisaties en overheden samen om met 
creativiteit en kracht te blijven werken aan 
de superdiverse migratiesamenleving. Dit 
jaar steken we die ontmoeting in een nieuw 
kleedje. We nodigen je uit om op donderdag 
28 september deel te nemen aan de ‘ORBIT 
Ateliers’.
 
Er zijn acht ORBIT Ateliers. Telkens nemen 
vier ervaren inleiders uit verschillende 
generaties – met een moderator – plaats aan 
een gesprekstafel. Rondom is er ruimte voor 
twintig geïnteresseerde deelnemers. 
De vier starten een lerend gesprek om 
inzichten, inzet en motivatie te delen. 
Naarmate de uitwisseling vordert, schuiven de 
twintig anderen hun stoelen bij.
We voorzien acht ateliers rond acht actuele 
thema’s in het keren van racisme, de 
interlevensbeschouwelijke ontmoeting, asiel & 
migratie en interculturele diversiteit.
Een slottoespraak zet ons op weg naar het 
echte atelier: de wereld van diversiteit & 
migratie.
 
ORBIT wil graag vrijwilligers, beroepskrachten 
en geïnteresseerden in de ateliers. Daarom is 
er een namiddagaanbod en avondaanbod.
 

BRONKS, theater voor jong publiek, 
Varkensmarkt 15 – 17, 1000 Brussel  

(nabij metro Sint-Katelijne Lijn 1-5 richting  Weststation/Erasmus van Brussel Centraal)  
Het volledige programma met alle thema’s en inleiders, en een 

inschrijvingsformulier op www.orbitvzw.be
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