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De netwerkbijeenkomst van 3 december was opnieuw een geslaagde bijeenkomst. 
Burgemeester Jan van Zanen sprak over het werkbezoek dat hij in november heeft 
gebracht aan Villa El Salvador. Ook vertelde hij dat hij een bezoek heeft  gebracht aan 
Tempelhof-Schöneberg om kennis te maken met burgemeester Angelika Schöttler.  

Vier Amstelveense jongeren vertelden over hun ervaringen tijdens een 
jongerenontmoeting in Tempelhof-Schöneberg die zij in oktober 2012 bezochten. 
Zij hebben tijdens de ontmoeting kennisgemaakt met jongeren uit Duitsland, Israël en 
Polen en gezamenlijk allerlei activiteiten ondernomen zoals theaterworkshops en een 
bezoek aan historische locaties in Berlijn. 

Ook de aanwezige organisaties vertelden over hun ontwikkelingen. Hierover leest u 
meer in deze nieuwsbrief. Tijdens de afsluitende borrel werden weer volop ideeën en 
telefoonnummers uitgewisseld. 

Het is altijd boeiend en inspirerend om te horen 
en te lezen wat u als vrijwilligers allemaal voor 
elkaar krijgt. Dat maakt Amstelveen in mijn ogen 
bijzonder. Bracht zelf onlangs samen met andere 
Europese partnergemeenten een werkbezoek 
aan de nieuwe burgemeester van Villa El Salvador 
(in Peru), de heer Guido Iñigo Peralta. Met hem 
is uitvoerig gesproken over lopende projecten 

en een nieuw afvalproject in samenwerking met 
Rezé, Santa Coloma en Tübingen. Was eerder kort 
in Tempelhof-Schöneberg om onder meer kennis 
te maken met burgemeester Angelika Schöttler. 
Ook namen vier Amstelveense jongeren deel aan 
een internationale jongerenontmoeting aldaar. 
Het toont de actualiteit van de langjarige banden 
met onze partnergemeenten. Het einde van het 
jaar nadert, een nieuw jaar komt eraan. 

Ik wens u goede feestdagen en een plezierige 
jaarwisseling toe.

Jan van Zanen, burgemeester

Netwerkbijeenkomst 
uitwisseling van ervaringen

Beste netwerkers,
Voor u ligt de laatste nieuwsbrief van dit jaar. 
Het is een mooi jaar geweest met projecten 
van veel verschillende organisaties. In deze 
editie treft u de nieuwste informatie over deze 
projecten aan. 



Kunstwerk Ma Hui
Stephanie vertelt dat zij samen met Ma Hui in juni 2012 op 
uitnodiging van de beroemde Chinese curator Peng Feng naar 
Beijing vertrokken.
“Ma Hui is afkomstig uit China en ik ben in Duitsland geboren. 
We wonen en werken allebei al meer dan 25 jaar in Nederland. 
Ma Hui liet naast haar grafisch werk een videoproject zien over 
een oude man die door de Chinese woestijn Gobi trekt. Buiten 
het museum had Ma Hui een installatie met 1000 stofmaskers 
als waarschuwing voor luchtvervuiling in China. De installatie 

werd onder druk van de Communistische Partij enkele weken 
later verwijderd omdat er vanuit gegaan werd dat het een op-
roep was meningsuiting in China te stimuleren.” 

Zie artikel:
 http://www.mahui.eu/home/whatsnew-eng.php 

Kunstwerk Stephanie Rhode
Stephanie: “Ik liet tijdens de twee maanden durende tentoon-
stelling mijn installatie 490 knitted houses, lest we forget zien. 
Dit werk bestaat uit 490 witte wollen huizen die wereldwijd 
door verschillende vrouwen gebreid werden ter herdenking 
aan de joodse inwoners van Duitsland. Het project was in juni 
2010 te zien in de stad Gunzenhausen (D). Petra Hofmeester, 
filmmaakster uit Amstelveen, heeft er een documentaire over 
gemaakt. Tevens heeft zij ons begeleid om vanuit China verslag 
te kunnen doen over de expositie en onze ervaringen.

i n  g e s p r e k  m e t …

De Amstelveense kunstenaar 
Stephanie Rhode

Samen met een andere Amstelveense kunstenaars 

Ma Hui nam zij in 2012 deel aan een expositie in 

het Museum of in het Museum of Contemporary Art 

MOCA in Beijing. Beide kunstenaars huren een atelier 

van de gemeente aan de Van Weerdenpoelmanlaan 4.

ma hui en stephanie rhode voor hun affiche in beijing



Film Beijing: 
www.stephanierhode.nl/ses/beijing-june-2012/#videos
Film 490 knitted houses: 
www.stephanierhode.nl/ses/490-knitted-houses-2011/

Expositie in China
De twee mede-exposanten in het Museum of Contemponary 
Art MOCA kwamen uit Taiwan en China, vrouwen die in hun 
werk onder andere ook installatieachtige beelden maken.
Stephanie: “Voor mij was het de eerste keer dat ik China bezocht 
en ik was erg onder de indruk hoe anders de kunst en cultuur-
wereld in China, en voornamelijk in Beijing, is”. De kunste-
naarswijk Songzhuang Artist Village waar ook het Museum of 
Contemporary Art (MOCA) staat, kent meer dan 1000 ateliers 
met nog eens honderden art in residence voor buitenlandse 
kunstenaars. Het handwerk is in China nog van groot belang 
en er bestaat een eeuwenlange ambachtelijke traditie in het 
omgaan met steen, glas en porselein bewerking, maar ook pa-
pierscheppen en inktverwerking. Dat is de reden waarom veel 
Europese kunstenaars in ateliers van Songzhuang Artist Village 
verblijven om inspiratie en ervaring op te doen.

De oudere kunstenaarswijk 798 is ontstaan nadat de gigan-
tische wapenfabriek net buiten het centrum van Beijing leeg 
kwam te staan (Koude Oorlog). Kunstenaars, galeries en kleine 
winkels hebben zich onder andere in dat gebied gevestigd; het 
is een wijk met veel meer toerisme dan Songzhuang.
Tijdens ons verblijf zijn wij bij verschillende kunstenaars op be-
zoek geweest en ik verbaasde me over de gigantische ateliers 

die we daar konden bezoeken. Deze rijke kunstenaars hebben 
in de jaren ‘80 en ‘90 de kunstmarkt in Europa en Amerika we-
ten te veroveren. Maar ook grote Chinese bedrijven kopen en 
verzamelen werk van kunstenaars en stellen deze zo in de gele-
genheid om een regelmatig inkomen te kunnen verwerven. Er is 
weinig subsidie van de Chinese overheid maar een veel groter 
bewustzijn en grotere bereidheid van bedrijven om kunst aan te 
schaffen en daardoor kunstenaars te steunen en te stimuleren.”

Zie CobraMuseum: China Now in 2007 (Volkskrant):

www.volkskrant.nl/vk/nl/2676/Cultuur/archief/article/detail/ 

877933/2007/09/28/lsquo-Alsof-er-uit-China-alleen-dissidente-

kunst-komt-rsquo.dhtml

Effect expositie
Stephanie: “De reacties op ons werk waren fantastisch en onze 
expositie heeft veel aandacht in de Chinese pers gekregen. Op 
veel internetsites werd er uitgebreid over geschreven. Ook 
hadden wij onder andere bij de opening uitgebreid contact met 
een medewerkster van de cultuurafdeling van de Duitse Am-
bassade; zij was erg geïnteresseerd in de uitwisseling tussen 
Europese en Chinese kunstenaars.

Voor het jaar 2013 staat op de planning om de Chinese collega’s 
naar Amstelveen te halen zodat zij hun werk kunnen exposeren 
en/of hier een tijd kunnen werken.”

www.mahui.eu
www.stephanierhode.nl

De internationale kendo com-
munity is erg hecht, waardoor 
men al gauw naar het buitenland 
reist om meer te leren. In Italië is 
deelgenomen aan het WK Kendo. 
Twee leerlingen verblijven mo-

menteel in Japan, waar zij hun 
vechtkunsten aanscherpen. Te-
gelijkertijd reisde een delegatie 
van de junioren naar Düsseldorf 
om deel te nemen aan een groot 
seminar met deelnemers uit wel 

een dozijn landen. Vice versa is 
onze dojo ook een thuis voor veel 
van origine Japanse studenten. 
Op deze manier krijgen Neder-
landse leerlingen de kans de ech-
te Japanse discipline te ervaren. 

In 2013 gaat de school voor een 
stevige aanpak! Middels dis ci-
pline en diepgaande training 
 willen ze de leerlingen weer hoog 
in de bezochte toernooien plaat-
sen.

Amstelveense ‘kendo’ school Renshinjuku
nationaal en 
internationaal actief

2012 was voor de Amstelveense 

‘kendo’ school Renshinjuku een 

goed jaar! Zowel op nationaal als 

op internationaal niveau hebben 

de leerlingen van deze school in 

de Japanse zwaardvechtkunst 

zich doen gelden. 



Doel van deze informele bijeenkomst was vooral om donateurs en sponsors te be-
danken voor al hun morele en financiële steun in de afgelopen jaren. Het was een 
bijzonder geslaagde middag met levendige verhalen, Indiase lekkernijen en in een 
mooie zaal, speciaal voor deze gelegenheid ter beschikking gesteld. Genoeg ge-
spreksstof en mooi tentoongestelde informatie over het project.
Rick Nieman, een van de ambassadeurs, hield een korte toespraak waarin hij vooral 
benadrukte dat iedere cent van Eco-Trust op de goede plek terecht komt en dat het 
project in het 20-jarig bestaan een flinke groei heeft doorgemaakt. Ondanks de hui-
dige crisis biedt Eco-Trust nog steeds veel hulp met uitsluitend vrijwilligers.
Daarna gaf Rick Nieman het woord aan voorzitter Louisa de Bie-Dudink. Zij kreeg na 
haar dankwoord uit handen van de uit de jongerengroep afkomstige Maarten van der 
Molen een cheque van 536,20 euro. Een prachtig initiatief van ‘Chance teens 4  better 
future’, uit Borne in Twente. Waarschijnlijk mag Eco-Trust in de nabije toekomst reke-
nen op nog meer ondersteuning van deze jongerengroep.

Heel bijzonder was het ook om de oudste zus van Ananthi te mogen begroeten op 
deze middag. Ananthi is grondlegster van de Stichting Eco-Trust. 

Eco-Trust
viering 20 -jarig bestaan

Anne-Marie de Jong 

bericht ons namens het 

bestuur van Eco-Trust 

over de viering van 

hun 20-jarig bestaan: 

“Zaterdag 24 november 

heeft Eco-Trust een 

feestelijke bijeenkomst 

georganiseerd ter 

gelegenheid van het feit 

dat Girish Nampoothiri 

20 jaar geleden de 

stichting TRUST heeft 

opgericht. Dankzij deze 

steun uit Nederland kan 

hij al vele jaren zijn werk 

voor kansarme kinderen 

in Tamil Nadu uitvoeren.”

Het komend jaar viert het Hermann Wesselink College haar 50ste 
verjaardag. Het is inmiddels traditie op de school om bij elk lustrum 
een actie te houden voor een land waar goed onderwijs niet zo van-
zelfsprekend is. Na succesvolle acties voor Peru en India, gaat het 
HWC zich komend jubileumjaar inspannen voor het kinderdorp 
 Namugongo in West-Oeganda. 

Dit dorp is 25 jaar geleden opgericht om Oegandese weeskinderen 
een kans op geborgenheid, onderwijs en een betere toekomst te 
geven. Sindsdien is dit dorp enorm uitgebreid; naast woonhuizen, 

een watertoren en een medisch kliniek zijn er reeds een basisschool 
en een middelbare school verrezen. Met name deze Namugongo-
SecondaryVocational School, waar dagelijks onderwijs wordt gege-
ven aan 350 leerlingen, kan wel wat hulp van buitenaf gebruiken.
Vanaf 8 januari 2013 gaat de actie op het Hermann Wesselink Col-
lege van start. Door verschillende activiteiten zal geld worden in-
gezameld voor uitrusting van lokalen, goede boeken, computers en 
praktische leermiddelen als gereedschap en naaimachines. De in-
spanningen van alle leerlingen komen samen op 7 juni, de actiedag 
die het hoogtepunt van deze lustrum actie zal worden.

Hermann Wesselink College
van amstelveen naar oeganda



Voor de 11e keer (in 33 jaar) is het we-
reld muziek festival in Innsbruck, en na 
het succes van drie jaar geleden staan 
de accordeonisten van de Muziek- en 
Dansschool Amstelveen te popelen om 
weer naar Innsbruck af te reizen. De 
voorbereidingen zijn al langer gestart, 
want inmiddels ligt de lat muzikaal en 
technisch weer wat hoger.

Kwintetto speelt in Innsbruck Verano Porteño van Astor Piazzolla, de zomer maar dan in Buenos Aires. Daarnaast spelen zij  
The Heart van Janusz Wojtarowicz, één van de drie spelers van het beroemde Motion Trio.

Accordeon ensemble MDA 1 gaat een zeer bijzonder werk uitvoeren in Innsbruck. De beroemde bandoneonspeler en compo-
nist Astor Piazzolla had weinig met accordeon, toch schreef hij voor zijn goede vriend en accordeonist Richard Galiano een 
werk voor accordeon. De “Ballet tango” is een wervelend muziekstuk van bijna 15 minuten waar alle emoties van de tango in 
voor komen. 

M u z i e k-  e n  d a n s s c h o o l

11e World Music Festival 
Innsbruck 9 t/m 12 mei 2013

Maandag 10 december was de Dag van de Mensenrechten. Op die 
dag werd op de grote stations in Nederland gratis de VLAM-krant 
verspreid. In interviews met o.a. zangeres Wende Snijders, schrijf-
ster Marjan Berk en oud-minister Jan Pronk waren de rechten van 
de mens aan de orde.

Vrijwilligers van Amnesty en Oikocredit verspreidden deze krant in 
100.000 exemplaren. Ook de Amstelveense Oikocredit werkgroep 
was ’s morgens van 7.00 tot 9.00 uur op Amsterdam Centraal aan-
wezig om de kranten uit te delen.

Oikocredit voelt zich bij de mensenrechten thuis en heeft in de 
VLAM-krant een belangrijke plaats gekregen. Weliswaar is er niet 

zoiets als een mensenrecht op het vrije ondernemerschap, maar 
wel het ‘recht van de werknemer’, dat verder wordt omschreven 
als: ‘Iedere volwassene heeft het recht een beroep uit te oefenen, 
tegen een redelijk loon, en om lid te zijn van een vakvereniging’.
Beroepsuitoefening wil Oikocredit mogelijk maken door arme 
mensen met een plan via een microkrediet de gelegenheid te bie-
den een eigen bedrijfje op te zetten. Als dit bedrijf succesvol is kan 
dit als een sociale olievlek werken en ook mensen in de directe om-
geving werk en inkomen bezorgen en als gevolg daarvan ook scho-
ling en medische zorg voor hun kinderen.

Een mooi verhaal over de met succes ondernemende Elisabeth in 
 Ghana valt in de VLAM-krant te lezen, die ook in het Raadhuis ligt.

Oikocredit:
Ontwikkelingshulp anno NU
verspreiding vlam-krant



Diverse activiteiten
In Amstelveen is al 37 jaar een groep actief bezig om mensen 
bewust te maken van de acties van Amnesty. Maandelijks maakt 
de groep voorbeeldbrieven en gaan er vele brieven naar autori-
teiten van diverse landen.

Komende activiteiten:
n Op 10 december 2012 is het 64 jaar geleden dat de Univer-

sele Verklaring van de Rechten van de Mensen is opgesteld 
door de Verenigde Naties. Op die dag vraagt Amnesty spe-
ciaal aandacht voor Ales Bialiatski, een mensenechterverde-
diger uit Wit- Rusland en Nasrin Sotoudeh, een advocate uit 
Iran. 

n Groetenactie: Het is mogelijk gevangenen een kaart te stu-
ren. Zie de website www.amnesty.nl.

n Collecte: Van 11 - 17 februari is de jaarlijkse collecte van 
Amnesty-Nederland. Vorig jaar was de opbrengst bijna 
13.000 euro. Wilt u ook collecteren? Neem dan contact op 
met Mea van Tilburg (020-645 88 67).

awat project
In april bezocht het Soz Fonds Koerdistan/Noord-
Irak om te onderzoeken welke hulp de Awat scholen 
voor verstandelijk gehandicapte kinderen daar nodig 
hebben. Het bleek niet nodig een nieuw onderwijs-
programma op te stellen, omdat er recent in één 
van de steden een goed werkend onderwijssysteem 
is ingevoerd. Daarna is een plan opgesteld om dat 
nieuwe systeem over te brengen naar ander steden.

Inmiddels is het project gestart, al het instructie en 
lesmateriaal is gekopieerd. Er wordt een plan ge-
maakt voor de instructie van de leraren, door mid-
del van uitwisselen van ervaring met het systeem en 
workshops.

Het Soz Fonds ondersteunt deze fase. Zij neemt de 
kosten op zich van de overdracht van de nieuwe me-
thode. Dat betreft zowel de reiskosten die de leraren 
moeten maken, als de kosten voor het maken van het 
nieuwe materiaal. Verder gaat het Soz Fonds vanuit 
Nederland het hele project begeleiden.

Het Soz Fonds

amnesty international
te amstelveen

Doel van het project is de leefomgeving petflessenvrij te maken in het 
district Commewijne in Suriname. Het project is inmiddels opgenomen 
onder de stichting Marienburg in Commewijne. Er is besloten om eerst 
het 2e deel van het project uit te voeren. Eerst wordt geregeld dat er 
ruimte komt voor het opslaan, versnipperen en transporteren van pet-
flessen. Daarna worden de Awareness activiteiten voor jongeren ge-
start. Dit is op advies van het bedrijf Staatsolie in Suriname, om zo in 
aanmerking te komen voor subsidiëring van de Staatsolie foundation. 

Voor de opslag van petflessen is een braakliggend terrein van ca. 500 
m2 van het district Commewijne toegewezen door het ministerie van 
Landbouw Veeteelt en Visserij (LVV) regio Oost. Het ministerie zal 
middelen vrij maken om dit terrein gebruiksklaar te maken volgens de 
wensen van de projectleiding. 

Naar verwachting is het ontwerp van het terrein met wensenlijst in 
januari gereed. Vervolgens gaat het ontwerp naar het Ministerie van 
LVV. Na goedkeuring door het ministerie kunnen we starten met het 
gebruiksklaar maken van het terrein. Na het snoeien, maaien, egalise-
ren, het maken van een dam, het ophogen en het plaatsen van palen, 
wordt het terrein opgeleverd. In afwachting van het verloop van de 
werkzaamheden, maakt de projectgroep een nieuwe planning voor de 
uitvoering van het awarenesstraject voor jongeren in 2013.

Opvallen met 
afval in Suriname 

a w a r e n e s s  p r o j e c t  v o o r  j o n g e r e n



Wegens veranderingen in het Stadshart 

moest de Wereldwinkel verhuizen.

De nieuwe locatie is aan de Pieter 

Lastmanweg 4, tussen een reisbureau en 

een herenkapper.

De medewerkers zijn blij met deze nieuwe winkel, maar 
de weg er naar toe was wel wat lang. De winkel is een 
maand langer dicht geweest dan gepland.
De officiële opening vond plaats op 12 oktober met een 
toespraak door burgemeester Van Zanen en met mu-
ziek van een djembe-groep.

Wereldwinkel
verhuizing

Afvalproject
De gemeente Villa El Salvador heeft het afgelopen jaar grote stap-
pen gemaakt om de afvalinzameling te verbeteren. Er zijn nieuwe 
inzamelvoertuigen aangeschaft en de inzamelroutes zijn aange-
past, zodat in alle wijken dagelijks afval kan worden ingezameld.

Het probleem waar men nu nog tegen aan loopt is dat de gemeen-
te afhankelijk is van andere partijen om het afvalmanagement te 
verbeteren. Slechts 20% van de inwoners betaalt de afvalstoffen-
heffing. Om de dienstverlening op peil te kunnen houden moet 
er meer belasting worden geïnd. Daarnaast is het ook nodig om 
de hoeveelheid restafval terug te dringen. Hiertoe moet de afval-
scheiding verbeteren.

Het nieuwe afvalproject – waarbij de vier Europese steden met 
Villa El Salvador samenwerken – heeft tot doel om het afvalma-
nagement in Villa El Salvador te verbeteren door:
n Bewustzijn vergroten van bewoners van Villa El Salvador om af-

valstoffenheffing te betalen en afval te scheiden door middel 
van campagnes.

n Professionalisering van gelegaliseerde groepen die gescheiden 
afval inzamelen (recicladores) door een coöperatie op te zetten 
en het afvalscheidingsstation te renoveren.

n Systeem voor managementinformatie te ontwikkelen om afval-
management te verbeteren.

Daarmee borduurt dit project voort op het eerdere milieuproject 
van Villa El Salvador in samenwerking met Amstelveen heeft uit-
gevoerd. 

Villa El Salvador
werkbezoek in november

Van 19 t/m 23 november 2012 vond een werkbezoek plaats aan Villa El Salvador. 
De resultaten van het bezoek zijn positief. Het nieuwe bestuur vindt de 
samenwerking met Amstelveen en de andere Europese steden belangrijk. De 
lopende projecten worden voortvarend opgepakt. Tot slot is er ook een basis 
gelegd voor het nieuwe afvalproject. De verwachting is dat dit in het eerste 
kwartaal van 2013 start.



Amstelveen staat bekend als een snel 
groeiende expat gemeenschap. Hestia 
weerspiegelt de verschillende bevol-
kingsgroepen van de Amstelveense ge-
meenschap. De kinderen die onze kin-
deropvang bezoeken komen uit de hele 
wereld, bijvoorbeeld uit Zweden, India, 
VS, Suriname, Afrika en Japan.

Hestia Early Learning Centre voorziet in 
hoog kwalitatief tweetalig kinderopvang, 

dat wordt bereikt door een pedagogische 
benadering waarin de ontwikkeling van 
het kind centraal staat. Het doel is het 
ontwikkelen van optimale condities die 
een kind in staat stellen zich op de best 
mogelijke manier te ontwikkelen, door 
samen te spelen, te leren, te ontdekken 
en te onderzoeken.
De kinderen worden optimaal voorbe-
reid voor de basisschool. De algemeen 
directeur van Hestia, Ileen Purperhart, 

werd voor dit concept geïnspireerd door 
de gedachten en de ideeën ontwikkeld 
door pedagoge Loris Malaguzzi in  Reggio 
Emilia.

Hestia Early learning Centre 
k w a l i t a t i e f  t w e e t a l i g e  k i n d e r o p v a n g  i n  a m s t e lv e e n

l o c a t i e :  c a r m e n l a a n  1 ,  a m s t e lv e e n

Sinds vorig jaar maart is - samen met de lokale bevol-
king - op tien scholen gewerkt aan de installatie van 
drinkwatervoorzieningen. Op drie van deze scholen 
zijn de waterbassins inmiddels in gebruik. Ze worden 
onderhouden door de lokale bevolking. Ook zijn op 
een aantal scholen wc’s geïnstalleerd. Op de scho-
len zijn ze nu bezig met trainingen over gezondheid en hygiëne. In 
de dorpen in het district is verder gewerkt aan basisvoorzieningen: 
het laatste half jaar zijn 16 waterbronnen beschermd en tien nieu-
we toiletblokken gebouwd. Ook wordt in de dorpen voorlichting 
en training gegeven aan (toekomstige) basisgezondheidsmedewer-
kers en leren de bewoners hoe ze de voorzieningen moeten on-
derhouden. In het Kakamega East District is het project inmiddels 
twee jaar aan de gang. Het uiteindelijke doel is om medio 2013 de 

omstandigheden van ongeveer 48.000 mensen verbeterd te heb-
ben. Het ziet ernaar uit dat dit bereikt kan worden.

Overigens is Simavi, bij een onderzoek door dagblad Trouw naar 
9000 goede doelen, in de beste top-50 terecht gekomen! Een opste-
ker en motiverend om zich te blijven inzetten voor basale derdewe-
reld projecten zoals hierboven geschetst. Dit temeer, nu er door de 
overheid steeds meer op ontwikkelingssamenwerking gekort wordt.

Werkgroep
Simavi – 
Amstelland

K e n i a - p r o j e c t

Ook komend jaar collecteert de 

werkgroep Simavi nog voor het 

Kenia-project. De collecteweek in 

2013 zal zijn van 17 t/m 23 maart.

Als u meer informatie over onze 
kinderopvang wilt of u wilt solliciteren  
bij Hestia ELC, kijkt u op onze website 
www.hestiakinderopvang.nl 
of stuur u een email naar
info@hestiakinderopvang.nl 
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Horeca bedrijfsleider  Simone Rietmeijer draaide een week mee met een festi-
val in Zilina (Slowakije). Zelf ontving P60 mensen uit Engeland, Zweden, Servië, 
Polen en Slowakije. Ook themaworkshops zijn belangrijk. P60 vrijwilligers ga-
ven informatie over P60 op een workshop duurzaamheid in Berlijn-Tempelhof 
(Duitsland) en op een training social media in Turijn (Italië). Verder neemt P60 
deel aan European Voluntary Service (EVS). In dat kader doen David Tesouro 
(Spanje) en Alessandro Zanette (Italië) een jaar vrijwilligerswerk in P60 vanaf 
1 september 2012. Ook in 2013 neemt P60 deel aan diverse uitwisselingen.

vrijwilliger tom goulooze in turijn

Poppodium P60

Poppodium P60 is heel actief op internationaal gebied 

via Trans Europe Halles, het Europese netwerk voor 

onafhankelijke culturele centra in Europa met meer dan 

50 leden in 25 landen. Een activiteit van dit netwerk is 

staffexchange waarbij iemand maximaal twee weken 

meedraait in een organisatie in een ander land. 

staffexchange


