28 augustus 2017

Dit jaar viert de gemeente Sint-Agatha-Berchem haar 10-jarige samenwerking met de
Senegalese gemeente van Grand-Dakar!
Er worden dus hier en ginder festiviteiten georganiseerd die getuigen van de banden die
gesmeed werden tussen onze twee gemeenten.
Het programma in Sint-Agatha-Berchem is gevarieerd en gratis.
Om te beginnen zijn er twee films. Ten eerste de Frans-Senegalese film « La Pirogue» die
vertelt hoe verschillende mannen en een vrouw aan boord van een grote prauw, samen met
andere Guineese emigranten, Senegal verlaten om naar de Spaanse eldorado en Europa via
de Canarische eilanden te reizen. De documentaire-film « Au-delà des rêves » geeft het woord
aan Senegalese immigranten en geeft inzicht in werkelijkheden die zelden gekend en gedeeld
worden.
Op 9 en 10/9, zullen een percussie-workshop en een workshop Sengalese dans (aan het
sportcomplex) aan de deelnemers de kans bieden om verschillende aspecten van de
Senegalese cultuur te ontdekken. De Franstalige en Nederlandstalige bibliotheken hebben
voor hun part een voorlezing van Afrikaanse verhalen en een focus op de Afrikaanse en
Senegalese cultuur gepland. Op zaterdag is er een stand Afrikaanse vlechten voor de kinderen.
Het middelpunt van deze festiviteiten is de tentoonstelling « Berchem-Grand-Dakar,
zustergemeenten » in de Feestzaal. Die tentoonstelling belicht het werk dat sinds tien jaar in
het kader van de activiteiten van Sint-Agatha-Berchem op het gebied van NoordZuidbetrekkingen is verwezenlijkt.

10 jaar, dat laat sporen na, zoals op een onverharde weg! De tentoonstelling wil getuigen van
de stempel die door deze samenwerking op de Gemeente Grand-Dakar en op de Berchemse
actoren van de samenwerking gedrukt heeft.

In deze mondiale wereld, herinnert dit partenariaat ons eraan om onze
behoeften en verwachtingen in het juiste perspectief te zetten en het
belang van het werk van een lokale overheid ten dienste van het
algemeen belang.

Duw de deur open, volg de weg en ontdek dit iets te weinig bekende aspect
van het werk dat onze gemeente met zijn partner van het land van Teranga
verricht!
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