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12 feb

Save
the date
Op vrijdag 12 februari 2016
organiseren de Political and Law
Society en Participating Uniting
Middelburg Association (PUMA)
een interactief debat over de
vluchtelingenkwestie.
Twee organisaties die bestaan
uit studenten van het University
College Roosevelt (UCR).
In de filmzaal van het Roosevelt Study
Center zullen verschillende partijen bij
elkaar komen voor een ongetwijfeld
prikkelende uitwisseling van gedachten.
Het debat wordt geleid door Sjoerd
Sjoerdsma, oud diplomaat en thans
Tweede Kamerlid voor D66 en Marte
Nooijen, UCR studente en bestuurslid
van Political and Law Society.

informatie
DATU m
DEB AT
DI N Er

15.30-18.

30 uur

Vluchtelingenkwesties zijn momenteel
het gesprek van de dag, maar zelden
krijgt men de kans om zoveel verschillende
partijen op hetzelfde moment te horen en
zelf te spreken. Wij nodigen u graag uit
om deel te nemen aan dit unieke debat
met vluchtelingen, politici, entrepreneurs,
studenten, professoren, hulpverleners en
managers. Onder de sprekers is ook
Beatrice Maneshi, die belangrijk werk
verricht voor vluchtelingen in Libanon
en deel uitmaakt van Fanack. Aansluitend
aan het debat organiseert RC Walcheren
samen met UCR een fundraising diner
voor Rotary Shelterbox, een organisatie
die inmiddels 136.000 tenten met inventaris voor mensen in noodgebieden heeft
geleverd, ook langs de vluchtelingenroutes.
Video > bit.ly/videoshelter
Met vriendelijke groet,
Marte Nooijen en Anna de Bruijn,
University College Roosevelt
Tilly Stroo,
Rotary Club Walcheren
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Meer informatie over het debat en het diner volgt spoedig, maar Save the Date
Vrijdag 12 februari 2016, 16.00-18.00, diner 19.00-22.00 uur alvast in uw agenda.

