
Verslag Paas-INN 2019:

Onze geslaagde Paas-INN is mede mogelijk gemaakt door de 
subsidie van: 
Bestuur Stichting Strijp binnen de Ring, bij het subsidie-formulier 
activiteit LEEFBAARHEID

                                       

Na een aantal weken voorbereiding met de monitoren van Stichting de Kunsterij 
hebben we in 2019 ook weer een druk bezochte Paas-INN gehad: gelukkig hebben we 
de buurt van jong tot oud weten te interesseren! Deze keer hebben wij een aantal 
nieuwe Nederlanders op bezoek gehad.

PAAS- INN
Ook dit jaar weer mede mogelijk gemaakt door een samenwerking
tussen Stichting de Kunsterij, de Zonnebloem en Wijkcentrum
‘t Bellefort (Lumens), drie dagen (gratis te bezoeken; uitgezonderd brunch):

Donderdag 18 april :
Eerste dag van de Paas-INN met mooi weer: 68 gasten waaronder 20 mensen van 
Compitie (statushouders en of vluchtelingen die Nederlandse les krijgen). Ook zijn er 
3 kinderen aanwezig die meedoen met de activiteiten. Ze krijgen uitleg wat Pasen 
betekend en wat we samen als activiteit kunnen doen. Eieren schilderen is voor de 
Nederlanders vanzelfsprekend met Pasen, maar voor de nieuwe Nederlander heel 
bijzonder. Toch zijn er veel momenten die overeen komen: het nieuwe leven en het 
opnieuw beginnen is voor iedereen herkenbaar zoals bij het Paasfeest.  

De  Paasbrunch was vooral elkaar ontmoeten in een gezellige sfeer. Samen vertellen 
wat je met Pasen doet en waar je vandaan komt. Er is halal vlees en vegetarisch eten 
aanwezig. In de morgen hebben we eerst bloemstukjes gemaakt en Paascakejes  met 
haasjes en bloemen versierd. Het feest is muzikaal begeleid met accordeon-muziek.

Voor ons als stichting is het erg waardevol dat we voor een Syrische lunch zijn 
uitgenodigd na de Ramadan: wederom gezellig samenzijn.
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Op onze Facebook site staan nog veel meer foto's!

Vrijdag 19 april :
De tweede dag van de Paas-INN,waren er 36 gasten. ’s Ochtends is er op muziek van 
Jezus Christ Superstar en de Matthaus Passion geschilderd: prachtig werk wat 
gemaakt wordt op inspiratie van de muziek. Zeker 8 gasten doen mee met deze 
activiteit. 

Ook deze tweede dag hebben wij een uitgebreide Paasbrunch gehad met voor elk wat 
wils, zoals gekleurde paaseieren, speciaal paasbrood, paasstol, luxe broodjes en 
allerlei lekkers. 
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Zaterdag 20 april :
14-17 uur Paaskienen: Gepresenteerd door Hannes en Jannes.
Eerste kienkaart GRATIS – volgende kienkaarten 1 euro.

Het  werd een gezellige  middag  met 
ruim  44  kieners waarvan 3 kinderen.
In de pauze deed men een wedstrijdje 
eitje tikken met een geweldig applaus 
voor wie het eerste zijn of haar ei had 
afgepeld.
Al met al een zeer geslaagde afsluiting van deze Paas-INN 2019.

Wij bedanken het bestuur van Stichting Strijp binnen de Ring voor het mogelijk 
maken van deze Paas-activiteit

Eindhoven, april 2019:
Namens Stichting de Kunsterij,

Ciska van Lieshout.
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