PROGRAMMA

Donderdag 23 februari
Aankomst van de gasten
19h30: officiële ontvangst van alle buitenlandse gasten in het administratief centrum van de Stad
Eeklo (Industrielaan 1 – EEKLO). Gelieve uw gasten tussen 19u30 en 21u af te halen. Nadien kan u
met hen naar huis gaan. In principe zullen de meesten nog geen avondmaal gegeten hebben.

Vrijdag 24 februari
Ontbijt in de gastgezinnen.
Voormiddag
10h-12u: Debat "The contributions of migration in European society and integration policies at
national, regional and local level". administratief centrum van de Stad Eeklo (Industrielaan 1 –
EEKLO)
** Broodjesmaaltijd aangeboden door CIS Eeklo **
Namiddag
Bezoek aan bedrijven die ervaring hebben met het werken en integreren van migranten. We
selecteerden hiervoor 4 bedrijven. Wie tijd heeft om mee in te staan voor het vervoer van en naar
deze bedrijven is welkom tegen 13u45.
Einde is voorzien rond 16u30, gelieve uw gasten tegen dat tijdstip te komen ophalen aan het
administratief centrum van de stad Eeklo. Indien dit niet mogelijk is, graag een seintje en dan
zorgen wij voor een oplossing.

Avond
Avondmaal en vrije tijd bij de gastgezinnen.

Zaterdag 25 februari
Ontbijt in de gastgezinnen.
Voormiddag
10h-12u: Debat "How to facilitate and promote coexistence between citizens?"
Met deelname van Koen Loete, Burgemeester Stad Eeklo. Tijdens dit debat komen ook een aantal
migranten getuigen over hun ervaringen in onze stad.
** Broodjesmaaltijd aangeboden door CIS Eeklo **
Namiddag (13u)
Bezoek aan Gent. Rondleiding met gidsen voor in totaal vier groepen (2x ENG, 1x FR en 1X NL). We
bezoeken de multiculturele buurt rond de Sleepstraat. Transport van en naar Gent is voorzien met
de bus. We voorzien onze terugkeer rond 17u30, gelieve tegen dat tijdstip uw gasten te komen
ophalen aan het administratief centrum van de stad Eeklo.
Avond (19u)
Diner in de Salons Mimosa (August Van Ackerstraat 21, Eeklo) voor gasten en alle gastgezinnen.
Indien u hiervoor wil inschrijven, graag uiterlijk tegen 19 februari een seintje naar cis@gmail.com.
Dit diner wordt u gratis aangeboden door het CIS Eeklo.

Zondag 26 februari
Ontbijt in de gastgezinnen
Voormiddag
Vrije tijd in de gastgezinnen. Middagmaal te voorzien door de gastgezinnen.
Namiddag (14u)
Bezoek aan het Rode Kruis Opvangcentrum (aan Het Leen). Na dit bezoek en de rondleiding
worden door de bewoners van het asielcentrum hapjes gemaakt.
Avond
Avondmaal in de gastgezinnen
20u: Afscheidsdrink voor alle gasten en gastgezinnen (Het Sparrenhof, Brugsesteenweg 183,
Eeklo).

Maandag 27 februari
Vertrek van de gasten. Het exacte tijdstip van vertrek verneemt u van uw gasten aangezien dit
vaak voor iedereen verschillend is.

Bij vragen kan u contact opnemen met Luc Verhulst (0477 08 06 05) of Marleen Van de Gehuchte
(0495 18 59 94) en via mail op cis@gmail.com

