
Kleurrijke lunch 
Woensdag 18 augustus 2021, Muiderberg

Ratatouille; hoe eten culturen verbindt
In Gooise Meren organiseren we allerlei activiteiten met als 
thema meedoen. 

Tijdens deze bijeenkomst van Ratatouille genieten we van 
samen eten en praten. We gaan in gesprek over diversiteit, 
discriminatie en racisme. 

Doe je mee?
Kom genieten van een heerlijke maaltijd, leer nieuwe mensen 
kennen en luister naar interessante verhalen.

We zien je graag op 18 augustus in De Rijver!

Zomerse groet van het projectteam: 
Kheder Abas, Bernd Buiting, Hannie de Groot, Zaineb Toama, 
Ahmet Turkmen, Iyad Abdullah en Rinske van Duifhuizen

Aanmelden (vol = vol) 
Mee eten is gratis, aanmelden 
is vereist. Dat kan via: 
inclusie@gooisemeren.nl of 
ckempkes@versawelzijn.nl. 
Of bel met 06 82 84 34 40. 
Deze middag is er plek voor 
30 mensen.

Datum, tijd en plaats
Woensdag 18 augustus, 
12.00 tot 14.00 uur
De Rijver, Nienhuis Ruyskade 26, 
Muiderberg

Voor wie?
Deze bijeenkomst is interessant 
voor jong en oud, mensen 
met een migratieachtergrond, 
statushouders, vrijwilligers, 
ondernemers en professionals. 
Ook buren, vrienden en familie 
kunnen meedoen. Alle inwoners 
van Gooise Meren zijn welkom.

Vragen?
Stuur een email naar: 
inclusie@gooisemeren.nl 

Ratatouille is een Frans gerecht van gestoofde groenten. Het bevat veel verschillende 
ingrediënten, wordt overal op de wereld gegeten en aangepast aan de lokale eetcultuur. 
Ratatouille illustreert voor ons de kleurrijke, diverse en inclusieve samenleving. 
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