UITNODIGING

Event Surprising Europe: Sierra Leone in the
picture
Films en discussie over migratie uit Sierra Leone naar Europa
Maandag 12 mei 2014 van 19:00 tot 21:00 uur
Verkadefabriek, Boschdijkstraat 45, Den Bosch
Vaarwel Sierra Leone. Hallo Europa. Veel Sierra Leonezen vertrokken de
afgelopen twintig jaar naar Europa op zoek naar een beter bestaan. Het
project Surprising Europe neemt nu de tijd voor reflectie. Zijn de
verwachtingen van de migranten uitgekomen? Wat zijn de voor- en
nadelen van Europa? Hoe gaat het nu in Sierra Leone? Is teruggaan een
optie of juist niet?
Films en discussie
Op maandag 12 mei organiseert Surprising Europe een gezellige avond
met korte films en discussie over de kansen en risico’s van verblijf in
Europa en remigratie naar Afrika, met de focus op Sierra Leone.
Ervaringen van migranten zelf staan hierbij centraal.
Vertegenwoordigers van organisaties doen mee met de discussie.
Bijzondere gast is David Yambasu, directeur van Christian Brothers, de
partnerorganisatie van Maatwerk bij Terugkeer in Sierra Leone.
De avond staat onder leiding van journalist en tv-maker Bahram
Sadeghi.
Aanmelden
Alle Sierra Leonezen in Nederland en andere geïnteresseerden zijn van
harte welkom! We verzoeken medewerkers van
vluchtelingenorganisaties om hun Sierra Leoonse cliënten te informeren
over deze bijeenkomst. Voor ongedocumenteerde migranten kunnen de
reiskosten worden vergoed. De entree is gratis.
Aanmelden is mogelijk via info@maatwerkbijterugkeer.nl.
Meer informatie
Paul Dallinga, Maatwerk bij Terugkeer
Tel. 030-7551580 of info@maatwerkbijterugkeer.nl
Surprising Europe
Maatwerk bij Terugkeer en JvdW film organiseren speciale events
waarin video’s centraal staan over ervaringen met migratie naar Europa.
Serieus, maar soms ook met humor. Het project Surprising Europe is een
vervolg op de bekende gelijknamige documentaire en tv-serie. Meer
informatie: www.surprisingeurope.com.

INVITATION

Event Surprising Europe: Sierra Leone in the
picture
Films and discussion about migration from Sierra Leone to Europe
Monday, May 12 2014 from 19.00 till 21.00 hrs.
Verkadefabriek, Boschdijkstraat 45, Den Bosch
Goodbye Sierra Leone. Hello Europe. The last twenty years many Sierra
Leoneans left for Europe searching for a better life. Now the project
Surprising Europe takes time for reflection. Were the expectations of the
migrants met? What are the pros and cons of living in Europe? What’s
the situation in Sierra Leone now? Is return an option or not?
Short movies and discussion
On Monday, May 12th Surprising Europe is organising a pleasant
evening of short films and discussion on the opportunities and
difficulties of live in Europe and remigration to Africa, with a focus on
Sierra Leone. Experiences of migrants themselves are central this
evening.
Representatives of organisations are participating in the discussion.
Special guest is David Yambasu, director of Christian Brothers, the
partner organisation of Maatwerk bij Terugkeer in Sierra Leone. The
evening will be led by journalist and TV producer Bahram Sadeghi.
Register
All Sierra Leoneans in the Netherlands and other interested people are
welcome! We ask staff of refugee organisations to inform Sierra
Leonean clients about this meeting. For undocumented migrants there’s
an option to receive a travel allowance. The entrance is free for
everyone.
Registration is possible at info@maatwerkbijterugkeer.nl.
More information
Paul Dallinga, Maatwerk bij Terugkeer
Tel. 030-7551580 or info@maatwerkbijterugkeer.nl
Surprising Europe
Maatwerk bij Terugkeer and JvdW film organise special events where
video-items on experiences concerning migration from Africa to Europe
play a central role. With serious topics but sometimes also with a touch
of humour. The project Surprising Europe is a sequel to the
documentary and TV series. For more information:
www.surprisingeurope.com.

