
'Ontmoeten' staat centraal 
bij multicultureel wijkfeest 

LEIDEN - Tussen de 250 en 300 men
sen hebben het multlculturele wijk
feest bezocht dat op 15 juni werd 
georganiseerd in het kerkelijk cen
trum de Regenboog in de Merenwijk. 
Het evenement, dat dit jaar voor de 
tweede keer plaatsvond, is geor
ganiseerd door organisaties met 
een heel diverse achtergrond: de 
Turkse Arbeidersvereniging HTIB, 
de Marokkaanse Powervaders, de 
vrouwen van de Surinaams-Antilli
aanse vereniging LOSA, de Stichting 
lrakese vrouwen Ashtar, de wijkver
eniging, de Arabische vrouwenver
eniging Narcis, de Stichting Jeugd 
en Jongerenwerk Midden Holland en 
de Oecumenische Geloofsgemeen
schap De Regenboog. 

door Ella Veenstra-Monteban 

Ontmoeten was het centrale 
thema: kennismaken met Meren
wijkers die je misschien anders 
niet zo snel spreekt. Die kans 
grepen velen dankbaar aan. Ik 
spreek met Heleen Gombert van 
de Regenboog, een van de leden 
van de club die vorig jaar ook al 
meehielp het evenement te orga
niseren, en vroeg haar: hoe kwa-

men jullie op het idee met een 
intercultureel wijkfeest te begin
nen? Gombert: "In september 2017 
.ging bet project: 'Kijken met ande
re ogen' van start vanuit de Regen
boog. Aleen aantaljaren daarvoor 
werd in onze geloofsgemeenschap 
gesproken over hoe wij een waar
devolle gemeenschap konden zijn 
voor iedereen in de wijk, hoe zicht
baar gemaakt kan worden wat er 
leeft onder de mensen, over hoe 
wij beter herkenbaar konden zijn 
in de wijk en hoe wij iets zouden 

kunnen betekenen. Wij werken 
mee aan een huiswerkproject en , 
er zijn voorlees(groot)ouders actief 
binnen Brede School Merenwijk. 
Toen duidelijk werd dat er plan
nen waren voor het houden van 
een multicultureel wijkfeest met 
als doel wijkgenoten van verschil- , 
lende achtergrond elkaar te laten 
ontmoeten, is de Regenboog er 
ook direct in es ron en. Samen 

Enkele leden van het organlserend team: Heleen Gombert, Yvonne van Velz 
Akke Timmermans, Erol Guldali en Roland Meijvogel (Fata: pr). 

met de al genoemde organisaties 
is er een spetterend feest georgani
seerd, vorigjaar inhet gebouwvan 
de Turkse Arbeidersvereniging,dit 
jaar waren we te gast in De Regen
boog." Wethouder Fleur Spijker 
opende de manifestatie. Tijdens 
etenstijd kwamen er nog eens 
tientallen mensen de Regenboog 
binnen en bet leuke was dat gast
vrijheid die dag voorop stond. Dus 
helemaal geen probleem, er was 
genoeg voor iedereen. Natuurlijk 
kwamen er ook wel mensen op bet 
gratis eten af maar dat vonden we 
allemaal geen punt. Het ging ons 
steeds om de ontmoeting. Zicht
baar zijn, naar buiten gaan, her
kenbaar worden, meedoen en iets 
betekenen voor elkaar in de wijk: 
dat was en is de doelstelling van 
De Regenboog", aldus Gombert. • 


