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Zaterdag 18 Juni, 2011: Schoolvoorlichting (Hoepertingen)
Zondag 19 Juni, 2011: Schoolvoorlichting (Halmaal)
Op beide dagen heeft het IC (Internationaal Comité) in samenwerking met het LOP (Lokaal Overleg Platform) in de
Gurdwara een informatie sessie gehouden over het Vlaamse schoolsysteem met de nadruk op secondaire scholen.
De belangstelling in Hoepertingen was goed. Er waren veel vragen en er ontstond na afloop ook nog enige
discussie over de tulband in school.

ਐਤਵ ਰ ੧੯ ਜਨ ੨੦੧੧: - ਸਕਲ ਬ ਰ ਜ ਣਕ ਰ
ਦਵ ਦਦਨ ਇਟਰਨਸ਼ਨਲ ਸਭ ਅਤ LOP ਨ! ਦ"ਲਕ , ਗ$ਰ$ਦ$ਆਰ ਦਵਚ , ਜ ਨਕ ਰ ਬ'ਠਕ ਕ ਤ । ਇਸਦ ਦਵਚ ਕ ਫ ਸਵ ਲ ਪ$ਛ
ਗਏ ਅਤ ਪਗਰ ਬ ਰ ਚਰਚ ਹਈ । Hoepertingen ਦਵਚ/ ਕ ਫ ਲਕ ਨ! ਦਦਲ ਚ0ਸ0ਪ ਦਲਤ ।

Saturday June 18, 2011: Information on Schools (Hoepertingen)
Sunday June 19, 2011: Information on Schools (Halmaal)
On both days, the IC (International Committee) in collaboration with the LOP (Local Consultative Platform) held an
information session held on the Flemish school system with emphasis on secondary schools in the Gurdwara . The
interest in Hoepertingen was good. There were many questions afterwards and there was also some discussion
about the turban in school.
Woensdag 8 Juni 2011: Directeuren van Sint Jozef (Bielzen)
Een eerste gedachtewisseling met de directeuren van de katholieke scholen gemeenschap Sint Jozef (Bilzen –
Hoesselt) over de tulband in het secundaire onderwijs. De sfeer was positief. Er werden veel vragen gesteld naar
aanleiding van onze korte inleiding. We vinden hier een gewillig oor. Niet dat er direct een oplossing kan worden
geboden maar het is een eerste, erg hoopgevende, opening.

ਬਧ2 ਰ ੮ ਜਨ ੨੦੧੧: ਬ'ਠਕ Sint Jozef (Bielzen)
Sint Jozef ਦ ਦ4ਰ'ਕਟਰ ਨ ਲ ਪਗਰ ਬ ਰ ਗ5ਲ ਬ ਤ ਕ ਫ ਠ ਕ ਰਹ । ਸਵ ਲ ਜਵ ਬ ਪ$ਛ ਗਯ ਅਤ ਸ ਹ0ਨ ਬਲਨ "8ਕ ਦਦ5ਤ
ਗਯ । ਇਸ ਨ ਏਕ ਚਗ ਸ਼$ਰ$ਆਤ ਕਹ ਸਕਦ ਹ ।

Wednesday June 8, 2011: Directors of Sint Jozef (Bielzen)
An initial discussion with the directors of the St. Joseph Catholic school community (Bilzen - Hoesselt) on the turban
in secondary schools. The atmosphere was positive. There were many questions asked in response to our brief
introduction. We find a willing ear. Not that an immediate solution can be offered but it is a first, very hopeful,
opening.
Woensdag 8 Juni 2011: Directeuren van Viio (Tongeren)
Een eerste gedachtewisseling met de directeuren van de katholieke scholen gemeenschap Viio (Tongeren –
Borgloon) over de tulband in het secundaire onderwijs. De sfeer was tamelijk negatief. De directeuren blijven zich
verschuilen achter hun zo juist vernieuwde reglement. De boodschap was: “kom volgend voorjaar nog maar eens
terug”. Het is een eerste, niet erg hoopgevende, opening.

ਬਧ2 ਰ ੮ ਜਨ ੨੦੧੧: ਬ'ਠਕ Viio (Tongeren)
Viio (Tongeren) ਇਹ ਬ'ਠਕ ਬਹ$ਤ "$ਸ਼ਦਕਲ ਰਹ । ਦ ਦ4ਰ'ਕਟਰ ਵਲ/ ਸ ਹ0ਨ ਜਵ ਬ ਨਹ ਦ"ਲ ।

Wednesday June 8, 2011: Directors of Viio (Tongeren)
An initial discussion with the directors of the Catholic school community Viio (Tongeren - Borgloon) on the turban in
secondary schools. The atmosphere was rather negative. The directors continued to hide behind their, just newly
updated, rules. The message was: "Come back next spring to try again". It is a first, not very hopeful, 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

