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Zondag 24 April, 2011: Nagar Kirtan Hoepertingen (Borgloon)
Na een kort gesprekje met Parshan Singh ji, was het ok om flyers uit te delen aan het Belgische (autochtone)
publiek tijdens de Nagar Kirtan. Er zijn 200 flyers uitgedeeld en 100 kleine boekjes aan het toekijkende publiek.

ਐਤਵ ਰ ੨੪ ਅਪਰਲ ੨੦੧੧: ਹਪਰਤਤਗਨ(ਬਰਗਲਨ) ਦ ਨਗਰ ਕ ਰਤਨ
ਸ਼. ਪਰਸਨ ਤਸਘ ਜ ਨ ਲ ਛਟ ਤਜਹ ਮ ਤਟਗ ਤ! ਬ ਦ ਉਹਨ# ਦ ਇਜ਼ ਜ਼ਤ ਨ ਲ ਨਗਰ ਕ ਰਤਨ ਤਵ&ਚ ਸ਼ ਤਮਲ ਬਲਜ ਅਮ ਦ( ਮਲ
ਤਨਵ ਸ ਆ* ਨ ਅਸ+ ਤਸ&ਖ ਧਰਮ ਦ ਜ ਣਕ ਰ ਵ ਲ( ੨੦੦ ਕ/ ਪ0ਫਤਲਟ ਅਤ( ੧੦੦ ਕ/ ਤਕਤ ਬਚ ਵਤ2ਆ ।

Sunday, April 24, 2011: Nagar Kirtan Hoepertingen (Borgloon)
After a short meeting with Parshan Singh ji, it was ok to distribute pamphlets amongst the Belgium (native) public
during the Nagar Kirtan. We distributed 200 pamphlets and 100 booklets to onlookers.
Dinsdag 19 April 2011: Scouts kamp (Sint Joris – Weert)
Op aanvraag van de organisatie bemannen we een stand in het 'religieuze dorp' van de scouts kamp. Het kamp
wordt gehouden als voorbereiding op de wereldjamboree in Zweden deze zomer. De belangstelling is niet
overweldigend. Toch weten we zo'n 4 groepen elk van ongeveer 20 scouts te boeien met onze presentatie. Voor de
meeste is dit de eerste keer dat ze kennis maken met sikhs en het sikhsime.

ਮਗਲਵ ਰ ੧੯ ਅਪ4ਲ ੨੦੧੧: Scouting camp (Sint Joris – Weert)
ਸ5ਕ ਉਟ ਸਭ ਤਵਚ ਅਸ+ ਤਸਖ# ਨ7 ਵ ਤਹ&ਸ ਪ ਈਆ । ਤਸਖ# ਬ ਰ( ਜ ਣਕ ਰ ਤਦ&ਤ ਗਈ ।

Tuesday April 19, 2011: Scouting camp (Sint Joris – Weert)
At the request of the organization we are manning a booth in the "religious village" of the scout camp. The camp is
held in preparation for the world jamboree in Sweden this summer. The interest is not overwhelming. Yet we
manage to interest about four groups of each about 20 scouts in our presentation. For most, this is the first time
they meet with Sikhs and sikhsime.
Dinsdag 29 Maart 2011: Directeuren van Sint Trudo (Sint Truiden)
Een in principe positieve gedachtewisseling met de directeuren van de katholieke scholen gemeenschap St.Trudo
(Sint Truiden) over de tulband in het secundaire onderwijs. Het is gebleven bij een gedachtewisseling geen
concrete resultaten. We zien het als een eerste opening. Nu proberen de deur open te houden.

ਮਗਲਵ ਰ ੨੯ ਮ ਰਚ ੨੦੧੧: ਤਸਤ ਤਰਦ ਸਕਲ# ਦ( 2 ਇਰਕਟਰ
ਤਸਤਰਦਨ ਦ( ਕਥਤਲਕ ਸਕਲ# ਦ( ਗਰ/&ਪ ਤਸਤ ਤਰਦ ਦ( ਸਕ2ਰ ਪ&ਧਰ ਦ( 2 ਇਰਕਟਰ# ਨ ਲ ਦਸਤ ਰ ਮਸਲ( ਉਪਰ ਬੜ( ਹ# ਪ&ਖ
ਮਹ;ਲ ਤਵ&ਚ ਤਵਚ ਰ# ਦ ਆਦ ਨ ਪ4ਦ ਨ ਕ ਤ ਤਗਆ।ਭ ਵ< ਇਸ ਥੜ-ਤਚਰ( ਤਵਚ ਰ ਵਟ#ਦਰ( ਦ( ਠ>ਸ ਨਤ ਜ( ਹ ਸਲ ਨਹ+ ਹਏ ਪਰ
ਆਉਣ ਵ ਲ( ਸਮ( ਤਵ&ਚ ਗ&ਲਬ ਤ ਜ ਰ ਰ&ਖਣ ਲਈ ਇਹ ਇ&ਕ ਨ ਹ ਪ&ਥਰ ਸ ਬਤ ਹਏਗ ।

Tuesday, March 29, 2011: Directors of Sint Trudo (Sint Truiden)
A, in principle, positive exchange of opinions with the directors of the Catholic school community St.Trudo (Sint
Truiden) about turbans in secondary schools. It was limited to an exchange of opinion, no concrete results. We look
upon it as a first step. Now we have try to keep in contact.

“Sikhs in België” is een onpartijdige, a-politieke, non profit, human development groep die nauw
samenwerkt met de gurdwara's (Sikh gebedshuizen) en andere organisaties in België aangaande
onderwerpen die van belang zijn voor de sikh gemeenschap en voor andere minderheden en ter
bevordering van hun belangen. “Sikhs in België” wil sikhs vertegenwoordigen en fungeren als
intermediair daar waar dat nodig en mogelijk is ter bevordering van de bekendheid van het
sikhisme in België. Verder richt “Sikhs in België” zich op aspecten op het gebied van de
ontwikkeling en het welzijn van de gehele mensheid.

Website: www.sikhs.be
Email: belgiumsikhs@gmail.com
tel: +31(0)651 810 171
tel: +32(0)476 026 521
tel: +32(0)485 825 492

