Van Baklava tot Stroopwafel
EEN KIJKJE IN DE ERITRESE EN ARABISCHE CULTUUR

Waarom  je  deze  workshop  zeker  niet  wilt  missen!
Iedereen  die  met  nieuwkomers  te  maken  heeft,  staat  voor  een  grote  uitdaging  en  dat  begint  bij  ‘elkaar  begrijpen’.  Elkaar
begrijpen  heeft  niet  alleen  te  maken  met  taal  maar  juist  ook  met  cultuur.  Cultuurverschillen  veroorzaken  onbegrip  waardoor  het  
gewenste  resultaat  bij  integratie  en  participatie  uitblijft.  Om  deze  verschillen  te  overbruggen,  is  het  van  belang  om  kennis  te  
nemen  van  elkaars  waarden,  normen  en  referentiekader.
TVcN  slaat  een  brug  tussen  deze  verschillen  met  de  interculturele  workshop  ‘
TVcN  slaat  een  brug  tussen  deze  verschillen  met  de  interculturele  workshop  ‘Van  Baklava  tot  Stroopwafel’.  De  workshop  geeft  
inzicht  in  cultuurverschillen  en  raakvlakken  met  de  Nederlandse  cultuur  op  het  gebied  van  werk,  religie,  dagelijks  leven  en
tradities.

Wat  ga  je  ervaren?
Gezamenlijk  zoek  je  naar  overeenkomsten  tussen  de  
culturen  en  creëer  je  een  sfeer  waarbij  iedereen  begrip  
heeft  voor  de  culturele  achtergronden.  Kortom;;  “elkaar  
echt  leren  begrijpen”!  Bovendien  geven  we  je  praktische  
handvatten  die  je  direct  kan  toepassen  in  je  dagelijkse  
werk.
Wie  geeft  deze  workshop?
De  workshop  wordt  gegeven  door  cultuurspecialisten;;  dit  
zijn  tolken  die  wij  hiervoor  speciaal  hebben  opgeleid.  
Elke  specialist  heeft  zijn/haar  eigen  specifieke  culturele  
achtergrond  en  daardoor  kennis  van  alle  normen  en  
waarden  die  bij  de  cultuur  horen.
Voor  wie?
De  workshop  is  bedoeld  voor  iedereen  (professionals  en  
vrijwilligers)  die  contact  heeft  met  mensen  uit  de
Arabische  en/of  Eritrese  cultuur.
Inhoud  van  de  workshop
De  workshop  wordt  incompany  gegeven  en  duurt  in  
totaal  3  uur.  Alle  collega’s  (max.  12  per  workshop)  die
interesse  hebben  zijn  dan  ook  van  harte  welkom.  De  
workshop  wordt  verzorgd  door  twee  cultuurspecialisten  
(van  elke  cultuur  een)  en  is  opgebouwd  uit  drie  thema’s:  
religie,  dagelijks  leven  en  tradities.  Momenteel  is  de  
workshop  beschikbaar  voor  de  Eritrese  en  Arabische  
cultuur.  Omdat  de  workshop  interactief  is,  is  het
belangrijk  dat  alle  deelnemers  een  smartphone
meenemen  naar  de  workshop.
Vragen?
Neem  contact  op  met  Ilnaz  Azad  via  06  -  46  92  83  22  of  
per  e-mail  via  ilnaz.azad@tvcn.nl  of  sales@tvcn.nl

Waar  je  zelf  voor  zorgt  zodat  de  workshop
‘Van  Baklava  tot  Stroopwafel’  een  succes  wordt:
Locatie
Inrichting  van  de  ruimte  met  stoelen  (en  tafels)  in  
een  halve  cirkel  of  u-vorm
Beamer/tv-scherm  met  aansluiting  voor  laptop
Internetverbinding  
Koffie  en  thee  voor  in  de  pauze  

Wij  laten  mensen  elkaar  begrijpen!

