EINDHOVEN~KOBANÊ PUBLIEKSACTIVITEITEN in 2017
Met inkomsten meestal contant.
15-1-17 VRIENDEN FEESTJE BIJ MARTINA met een Midden-Oosten maaltijd van onze koks en veel goede gesprekken.
15 gasten.
Inkomsten €375. Uitgaven ingrediënten: €125. Opbrengst €250
11-3-17KLEURRIJK EVENT in de Schellensfabriek.
We waren aanwezig met 4 vrijwilligers, informatie materiaal, muziek en lekkere hapjes.
75 gasten.
Donaties: €54,40, opbrengst uit verkoop €45,60. Totaal €100
27-4-17, KLEURRIJK KONINGSFEEST op het Gerardusplein.
Ons kleurrijk kraampje trok vooral veel bezoek nadat de vlooienmarkt was verregend.
Ca. 50 personen gesproken.
Inkomsten; donaties + verkoop €243,40. Uitgaven, kraamhuur €30.
Opbrengst €213,40
14-5-17 MUZIKALE ONTMOETING ‘SHARE HOPE’ in de Catharinakerk.
Op eigen initiatief organiseerden we met hulp van velen een benefietconcert met
belangeloze optredens van een keur aan artiesten en voordrachten van o.a. Syriekenner en schrijfster Esseline v.d.Sande, wethouder Jannie Visscher en dichter Piet
v.d.Boom.
Het prachtige muzikaal programma, de buitengewone akoestiek en vooral de sfeer
van solidariteit waar alle aanwezigen aan bijdroegen, maakten deze bijeenkomst
tot een onvergetelijk hoogtepunt.
Luister hier naar een geluidsfragment;
https://www.facebook.com/eindhovenfriends4syria/videos/1905528523051973/
Ca. 120 bezoekers
Opbrengst Donaties €1341,93
{ Inkomsten Vredesburo: Subsidie mondiale bewustwording €1000
Onkosten betaald door Vredesburo: C.B. Scholten € 67,60 ParochieSt. Joris €
375,00 G.J. Miedema € 60,00 Piano’s Vleugels € 93,50 Gulay € 205,00 Pasmans €
116,50 supportpunt € 48,40 virtual printer € 200,26 Spreekster € 629,40
Onkosten Vredesburo
Totaal € 1.795,66. Verlies voor Vredesburo €759,66 }

5-6-17 FANCY FAIR O.B.S. MERLIJN TE HOOFDDORP
Naar aanleiding van een spreekbeurt over Kobanê organiseerde groep 8 van
OBS Merlijn in Nieuw Vennep aan het eind van het schooljaar voor alle
leerlingen en ouders een werkelijk fantastische fancyfair ten bate van school
Hîvî.
Werkgroep Eindhoven~Kobanê en Circus MenZ waren erbij.
Luister naar het hele verhaal op deze video: https://nlnl.facebook.com/RikCreative/videos/10211127383913359/
Ca. 200 bezoekers van alle leeftijden. Opbrengst; €425

14-6-17 BUITENSPEELDAG Wilhelminapark Valkenswaard.
Terwijl de kinderen knutselden of rolstoelrace speelden, kwamen ouders met onze vrijwilligers praten en namen
flyers mee.
35 kinderen, 10 volwassenen. Donaties €94

24-6-17 UNITY FESTIVAL, sportpark Locatellistraat.
Eindhoven~Kobanê was aanwezig met veel foto’s en informatiemateriaal. Een van onze koks verkocht heerlijke
hapjes. We hadden boeiende gesprekken met heel verschillende mensen en studio040 nam interviews op:
https://www.facebook.com/277190692724554/videos/386841178426171/
15 kinderen, 10 volwassen. Opbrengst uit verkoop en donaties: €48,35
25-6-17 HURMET en VREDESBURO bijeenkomst over Diyarbakir.
Donatie €40. Aanwezig 45 personen.
28-8-17 NEW NEIGHBOURS FESTIVAL bij TAC.
Bij onze tafel met foto’s en flyers kwamen mensen uit Syrië met nieuwe verhalen over het Midden-Oosten.
Ca. 10 mensen gesproken. Donaties €145
12-9-2017 ROTARY WELSCHAP PRESENTATIE EN BRAINSTORM
50 personen, [ opbrengst €200 ontvangen in 2018 ]
17-9-17 PEACE & CULTURE FESTIVAL in Klokgebouw.
Bij onze kraam waren veel leuke gesprekken en er werden nieuwe
contacten gelegd met organisaties en personen uit Eindhoven en verder
weg.
Gesproken met ca.20 personen. In collectebus €230, Uitgaven
kraamhuur €40. Opbrengst €190.

29-9-17 OPENBARE VREDESMAALTIJD op het bordes van de Catharinakerk.
Voor de 2e keer organiseerde Eindhoven~Kobanê een openbare maaltijd tijdens de Vredesweek. De bijeenkomst
begon met een optreden van Lopend Vuurtje, een deel van de maaltijd kwam uit de keuken van de Catharinakerk,
Eindhoven in Dialoog begeleide een aantal dialoogtafels en bezoekers die niet lang bleven napraten konden een
bezoek brengen aan de tentoonstelling ‘Aleppo 1 voor 12’ in het stadhuis.
Deze maaltijd zal zeker vaker herhaald worden.
70 deelnemers. Bijdrage van deelnemers. €431,75 .
Ingrediënten vergoed door Vredesburo €200 . (niet in rekening gebracht door Gulay)
Opbrengst €613,75

6-10-17 MATCHEVENT MET BEDRIJVEN DOOR SAMEN VOOR EINDHOVEN
Bij de training die er aan vooraf ging, kon Constance haar praatje oefenen
voor de lens van een camera:
https://www.youtube.com/watch?v=TR7zHvbC1lE&feature=youtu.be
Na afloop van het matchevent ontvingen Unilogic BV en
Eindhoven~Kobanê een Compliment voor Mooiste Match uit handen van
wethouder Jacob Wedemijer.
En voor de werkgroep is er hulp bij computerproblemen.

27-10-17 MEERWAARDE BIJ WERELDWINKEL EINDHOVEN.
De werkgroep nam deel aan een gesprek over de meerwaarde van contacten tussen kleine lokale goede doelen.
Onze koks verzorgden de lunch vertelden over hun persoonlijke ervaringen in het Midden-Oosten.
15 personen. Inkomsten €120 . (onkosten ingrediënten €99 vergoed door speciale donatie)
2-11-17 BRAINCANDIES LIFE SESSION ‘AGE DOESN’T MATTER’ in het NatLab
Op uitnodiging van Wedowe hield Constance een korte voordracht ‘The times they are a changing’.
https://www.youtube.com/watch?v=P-xttAZv4nE
Aanwezig; ca.35 personen.

19-11-17 BUURTVERENIGING GEENHOVEN
Opbrengst door verkoop handgemaakte sjaals; €12
Gesproken met ca.15 personen.
25-11-17 VOLUNTEERING EXPATS
Korte voordracht voor ca. 75 personen.
4-12-17 VERJAARSMAALTIJD HUUB in Valkenswaard
Opbrengst (na aftrek onkosten voor ingrediënten) €120
22 personen
7-12-17 VRIJWILLIGERSDAG EINDHOVEN :
Een prachtig portret van onze kok Gulay verschijnt op de Wall of Fame.
De HUB is stampvol met bijna 200 mensen ?
9-12-17 AMNESTY SCHRIJFMARATHON in Wereldwinkel
Opbrengst totaal €120
(€75 voor Koerdische en Syrische koekjes bij de koffie, direct naar rekening Vredesburo
Verkoop zeep €5, donaties €40.)
Aanwezig 30 personen.
……………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
OPBRENGST UIT ACTIVITEITEN: €3851,03
INKOMSTEN AAN HUIS BIJ TWEE VRIJWILLIGERS IN DE LOOP VAN HET JAAR:
Verkoop zeep: €85
Diverse donaties: €1085,72
Ca. 10 personen.
DONATIES VAN VRIENDEN OP DE BANKREKENING: € 1773,01
(waarvan €268,01 via WHYDONATE internet crowdfunding van 20-10-17 tot 18-12-17)
2017 TOTAAL OPBRENGST ; €6794,76
SALDO; €10433,40
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
WAT VRIJWILLIGERS EN VRIENDEN MEESTAL NIET IN REKENING BRACHTEN
Ingrediënten voor maaltijden en versnaperingen.
Echte olijfoliezeep en wilde bergthee uit het Midden-Oosten.
Hand gebreide en gehaakte sjaals ed.
Tweedehands sieraden.
Kleine dingen voor de grabbelton.
Allerlei knutselmateriaal voor kinderen.
Thuis geprinte flyers ed.
Reiskosten.

