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Is ons eiland
urel gastwij?

Organisaties in dialoog
over Gastvni Schouwen
ilOORDWËLLE Gastvrijheid. Dat

hoe hit over een

is je welkom voelen, ongeacht wie

denkt, zonder in discussíe te gaan.
De bijeenkomst was een initia-
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Hoe gastvrij

zijn we voor

je bent, maar het ook uitdragen.
En je wil er vaak ook iets voor terugzien. Dat is een greep uit de op-

nieuwkomeTs,

vattingen over het begrip gastvrij-

toeristen en niet te vergeten

voor elkaar? 0p donderdagmorgen 9 juni verzorgt .het
Dialoognetwerk

Schou-

wen-Duiveland van ro.oo tot
12.00 uur een dialoog over het

thema 'Gastvrij Schouwen-Duiveland' in het
dorpshuis aan de Smidsweg
9a in Noordwelle. Samen met
inwoners en vertegenwoordigers van uiteenlopende organisaties wordt onderzocht hoe
we met elkaar de gastvrijheid

op ons mooie eiland kunnen

vergroten op weg naar

de

Week van de Dialoog van 7 tot

tz november. De bijeenkomst
start met een korte introductie

van de aanwezige organisaties en inwoners over ieders
voorstelling van een gastvrij
Schouwen-Duiveland. Daarna

worden inspirerende ideeën,

of misschien zelfs oplossingen met
elkaar gedeeld. Het idee voor

wensen, plannen

het thema

'Gastvrijheid'

is

voortgekomen uit de gesprek-

ken aan de dialoogtafels in
november 2015 met mensen
die actief betrokken zijn in de

vluchtelingenopvang- Wilt u
als betrokken inwoner of als
vertegenwoordiger van uw

organisatie de bijeenkomst
bijwonen? Meld u aan via
i

nfo@d

ia

loognetwerkschouof tele-

wen-duiveland.nl
foo

nnum m e

r o6 - 539 qZlz6.

heid waarover

vertegenwoordi-

gers van zo'n vijftien organisaties
gisteren spraken. Ze deden dat via

onderwerp

tief van het

Dialoognetwerk
Schouwen-Duiveland. Onder andere iemand van SMWO, Vluchtelingenwerk en de bibliotheek,
maar ook de Recron en de politiek

een dialoog, een gespreksvorm

waren aanwezig in het dorpshuis
in Noordwelle. De bevindingen

waarbij iedereen kan laten weten

moeten een vervolg

?zc

kriigen. /

lc-ó- zató

