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6 oktober 2016               
 

Persbericht 
Europese Week van de Lokale Democratie in Sint-Agatha-Berchem 

Van 11 tot 16 oktober 2016 

 
Voor het tweede jaar op rij staat de Europese Week van de Lokale Democratie in het teken van: 
« Samenleven in multiculturele maatschappijen; elkaar respecteren, met elkaar spreken en omgaan ». 

Speciaal daarvoor stelde het Huis van Participatie en Burgerschap, met de steun van het College van 
Burgemeester en Schepenen, een heel gevarieerd programma samen om de verschillende culturen die in 
Sint-Agatha-Berchem samenleven beter te begrijpen. De bedoeling is om een evenwicht te hebben tussen 
participatieve workshops waarbij men de andere of zichzelf herontdekt, en momenten van bespiegeling, 
welzijn en cultuur.   

De activiteiten starten op dinsdag 11 oktober met een initiatie hennatatoeage. De deelnemers worden 
uitgenodigd om in een oosterse sfeer weg te dromen en met de wereld van de hennatattoo kennis te 
maken.  

Op donderdag 13 oktober zal iedereen de stem kunnen opwarmen en basistechnieken van gospel leren  
onder de begeleiding van het koor « L’esprit de l’Alliance ». 

Op vrijdag 14 oktober, tijdens de workshop « op mijn wolkje », worden sleutels aangereikt om te 
vermijden dat de dagelijkse « sleur » de overhand neemt.  

Op zaterdag 15 oktober is het de projectie van de laatste film van de Franse fotograaf-regisseur Yann 
Arthus-Bertrand. De film is opgebouwd uit unieke luchtfoto’s en 2020 getuigenissen voor de camera. Het 
werd een bijzonder fresco waarbij een portret wordt geschetst van de mensheid vandaag. De projectie 
wordt gevolgd door een participatieve uitwisseling over de thema’s van migraties in België en in de wereld, 
in samenwerking met Dhr. Hamel Puissant, van het Brussels centrum voor interculturele actie (CBAI). 

En om deze Europese Week van de Lokale Democratie af te sluiten, is er op zondag 16 oktober de 
voorstelling schaduwtheater « H’ombres ». Dit spektakel dompelt ons onder in de poëtische wereld van 
het hoofdpersonage Hector.  

Volledig programma op de gemeentelijke website www.berchem.brussels, rubriek evenementen. 

Meer weten ? 
 
Stéphane Tellier 
Schepen van Participatie en Burgerschap  
GSM : 0473/21.82.28 
stellier@1082berchem.irisnet.be 
 
Delphine Gilain  
Coördinator van Het Huis van Participatie en Burgerschap 
Tel. : 02/463.03.30 
dgilain@1082berchem.irisnet.be 
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Mireille Walschaert 
Verantwoordelijke Dienst Communicatie en Public Relations  
Tel. : 02/464.04.85 – GSM 0493/74.26.73 
mwalschaert@1082berchem.irisnet.be 
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