NIEUWSBRIEF JANUARI 2016

DE KERNGROEP WENST IEDEREEN EEN MO(O)I 2016!

SALE NOW MEBARAK!
FELIZ AÑO 2016!
SANAD WACAN OO WANAAGSAN!
UN AN NOU FERICIT 2016!

AGENDA TAALCAFÉS EN MEER
HANDIG OM DEZE DATA IN JE AGENDA TE SCHRIJVEN!

Vrijdag 8 januari
Taalcafé om 10.00 uur in lokaal 0.12 in het Noorderpoort.
Vrijdag 15 januari
Excursie naar Avebé in Ter Apelkanaal
Dinsdag 26 januari
Taalcafé om 19.00 uur in de kantine van het Noorderpoort

WAT WE DOEN IN JANUARI
Op vrijdag 8 januari om 10.00 uur is het eerste taalcafé van 2016.
Je kunt je dan ook opgeven voor de excursie naar Avebé op vrijdag 15 januari.
Vrijdag 15 januari vertrekken we om 8.55 uur vanaf het Noorderpoort naar het
voorlichtingscentrum van Avebé in Ter Apelkanaal. Daar vertellen ze ons wat aardappelmeel
is en betekent voor Noord-Oost Nederland en wat er zoal van zetmeel wordt gemaakt.
Daarna gaan we naar de aardappelmeelfabriek waar we het proces kunnen zien en er veel over
wordt verteld. We zijn tegen 12 uur weer in Veendam.
Actieve leden van Mo(o)i hebben voorrang bij de aanmeldingen!
De fabriek is niet geschikt voor mensen die moeilijk lopen. Er zijn veel trappen.
Dinsdag 26 januari is er om 19.00 uur taalcafé in de kantine van het Noorderpoort.

WAT WE DEDEN IN DECEMBER
Vrijdag 11 december was het laatste taalcafé van 2015.
Het was heel gezellig en er waren heel veel mensen!

Vrijdag 18 december heeft Illeana voor de kerstuitvoering van de Muziek-, Dans- en
Theaterschool tapas gemaakt. In de 'Schipperskamer' van het Veenkoloniaal Museum hebben
Illeana, Illeana's zoon Ricardo en Marinka tapas laten proeven aan de bezoekers en verteld
over onze club; het was een groot succes! Volgens de directeur van het Veenkoloniaal
museum is dit zeker, in een iets andere opzet, voor herhaling vatbaar.

Zaterdag 19 en zondag 20 december stonden we op de kerstmarkt op het Raadhuisplein in
Veendam.
De shoarma van Ali werd op zaterdag zeer goed verkocht. De pannen met Briani van Hamid
en Najat en de Couscous van Ghada waren ook snel leeg!
Zondag waren er jammer genoeg minder bezoekers op de markt en ging de verkoop minder
goed.
Toch was de kerstmarkt weer een succes!

Iedereen die heeft gekookt en/of meegeholpen: hartelijk bedankt!!

DIT HEBBEN WE IN 2015 NOG MEER GEDAAN!
Mo(o)i in Veendam probeert op 2 manieren te integreren.
We staan op markten om mensen kennis te laten maken met het overheerlijke buitenlandse
eten van onze leden. Hierbij is het natuurlijk het leukst als de mensen die het gemaakt hebben
het ook verkopen.
Daarnaast hebben we dit jaar in november, in samenwerking met het Noorderpoort, het
Mo(o)i-integratiediner georganiseerd. Dit was weer een groot succes!
De andere manier van integreren is onze leden kennis te laten maken met de Nederlandse
samenleving door bezoeken aan musea en excursies naar interessante locaties.
De foto's hieronder zijn gebruikt voor de presentatie die Henk, Illeana en Marinka van de
kerngroep hebben gegeven op 10 december j.l. tijdens de themabijeenkomst 'effectieve
integratie voor vluchtelingen' in het Noorderpoort in Groningen.

6 maart excursie Gasuniegebouw

20 maart Tentoonstelling bibliotheek

