UBI CARITAS
Dag van de Caritas
voor de Migrantengemeenschappen
met Wethouder van Es uit Amsterdam
Zaterdag 18 mei
10.00 – 15.00 uur
Kerk “De Boom”
Gibraltarstraat 55 Amsterdam

Sirviendo junt@s

Bisdom Haarlem-Amsterdam

UBI CARITAS
Een dag voor betrokken mensen, vooral uit de migrantengemeenschappen in Amsterdam.
Leven in Amsterdam!
Hoe doe je dat als je niet van hier bent?
Waar loop je tegenaan en wat doe je dan?
En hoe overleef je als je er niet mag zijn?
Op al deze vragen wordt ingegaan op Ubi Caritas, de dag voor de
Migrantengemeenschappen in Amsterdam.
Een dag over anderen helpen en over zelf leren in de stad.
Deelnemen is een unieke gelegenheid om diepere vragen rond het
leven en samen-leven aan de orde te stellen.
PROGRAMMA
Wij starten om 10.00 uur.
In de ochtend is wethouder Van Es aanwezig. Zij gaat in op het
beleid van de gemeente. Hoe verwelkom je nieuwe bewoners? Hoe
ga je om met mensen die geen verblijfsvergunning hebben? Waar
liggen mogelijkheden, waar de grenzen.
Dr. Erik Sengers, Diocesane Caritas gaat in op de hulp van de kerken.
Wat kan de kerk doen? Na deze twee inleidingen heeft u
gelegenheid om in gesprek te gaan en vragen te stellen.
Tijdens de lunch kunt u ‘speeddaten’ met een aantal organisaties
die zich inzetten voor kwetsbare mensen.
In de middag zijn er twee presentaties.
De eerste presentatie is van de cursisten van het project Sirviendo
Junt@s. Met wat voor hulpvragen krijgen zij te maken? En hoe help
je mensen?
De tweede presentatie is van de caritas van de All Saints
gemeenschap.
Tussentijds zingt het koor van de All Saints.
De dag eindigt om ongeveer 15.00 uur.

SPEEDDATEN met:…










Dokters van de Wereld
Komen op voor het recht op toegang tot goede medische
zorg voor iedereen en met name voor kwetsbare groepen.
Geven ook medische zorg als dat nodig is.
www.doktersvandewereld.org
Inloophuis Een Stap Verder
Een diaconaal centrum in A’dam Zuid Oost. Ondersteunt
mensen, geeft voorlichting, organiseert taallessen, houdt
spreekuur en veel meer.
www.stapverder.org
Wereldhuis
Een centrum voor informatie en advies, met name voor
mensen zonder verblijfsvergunning.
www.wereldhuis.org
De Medicijnenpot
Een voorziening waar gratis medicijnen worden verstrekt
aan mensen die daar niet zelf in kunnen voorzien.
Het Jeannette Noëlhuis
Een opvanghuis voor vluchtelingen en mensen zonder
verblijfsvergunning. www.antenna.nl\noelhuis
Politie
Maak kennis met een speciale taakgroep die mensen helpt
zonder verblijfsvergunning die in aanraking komen met
criminaliteit.

PRAKTISCHE GEGEVENS
Plaats

RK Kerk “De BOOM”
Gibraltarsstraat 55
1055 NK Amsterdam

Contact

Pastor Toos Beentjes
06 – 45 38 00 17

Bereikbaarheid Bus 21 vanaf Centraal Station, halte
Admiraal de Ruijterweg;
Tram 12 vanaf station Amstel of
Sloterdijk, halte voor de kerk
Adm.de Rujijterweg
Tram 14 vanaf Flevopark of
Slotermeer, halte voor de kerk
Adm.de Ruijterweg.
Kosten

Toegang is gratis

Lunch

De lunch wordt u aangeboden

Aanmelding

Bij RK Dekenaat Amsterdam:
rk@dekenaat-amsterdam.nl

Organisatie

Casa Migrante i.s.m.
RK Dekenaat Amsterdam
Bisdom Haarlem-Amsterdam
Dienst Diocesane Caritas

Sponsoring

Deze dag is mogelijk gemaakt
door het SKAN fonds

