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Zondag 15 Mei, 2011: Open gebedshuizen dag (Limburg)
Zowel de gurdwara te Halmaal als die te Hoepertingen zetten hun deuren open om bezoekers te ontvangen en
rond te leiden. De toeloop is niet overweldigend. Maar voor een eerste keer en het feit dat de gurdwara's niet echt
centraal liggen valt het aantal bezoekers niet tegen. Via “Sikhs in Holland” hebben we wat foldermateriaal kunnen
bekomen

ਐਤਵ ਰ ੧੫ ਮਈ ੨੦੧੧: Open worship day
Open worship day ਦ ਅਤਰਗਤ Halmaal ਅਤ Hoepertingen ਦ ਗਰਦਆਰਆ ਨ ਸਗਤ ਦ ਆਗਮਨ ਕ ਤ . “Sikhs in
Holland” ਦਆਰ ਸਸਖ ਬ ਰ ਜ ਨਕ ਰ ਵਡ ਗਯ .

Sunday May 15, 2011: Open worship day (Limburg)
Both the Gurdwara in Halmaal as the one Hoepertingen opened their doors to welcome visitors and to show them
around. The rush is not overwhelming. But for a first time and for the fact that the Gurdwaras are not really easily
reachable the number of visitors is not that bad. Through “Sikhs in Holland” we managed to get some pamphlets to
distribute.
Donderdag 5 Mei, 2011: Een visie op zingeving en tulbanden in de klas (St.Truiden)
Na een korte inleiding van Veerle Heeren (Sint Truiden) geeft Mieke van Hecke (directrice Vlaams katholieke
onderwijs) haar visie. Hoewel er genoeg tulbanden in de zaal zijn komen die niet zo expliciet voor in haar
toespraak. We weten nog een vraag te stellen over onze situatie. Het is duidelijk dat Mieke van Hecke het met ons
eens is. Ze waagde zich zelfs aan de uitspraak dat het verbod een duidelijke uiting van 'Islamophobie' is. Na de
toespraak neemt de “Guru Nanak Sikh Society” de gelegenheid waar om enkele foto's te maken met Mieke van
Hecke en wat sikh jeugd. We weten haar tijdens de borrel nog te informeren over onze moeizame pogingen om in
contact te komen met de katholieke scholen in zuid-Limburg.
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Tuesday, May 5, 2011: A vision on meaning and turbans in the classroom (St.Truiden)
After a short introduction by Veerle Heeren (Sint Truiden) Mieke Van Hecke (Flemish Catholic education director)
gives her vision. Although there are plenty of turbans in the audience they are not explicitly addressed in her
speech. We manage to pose a question about our situation. Clearly, Mieke Van Hecke agrees with us. She even
dared to claim that the ban is a clear expression of "Islamophobia". At the end of the speech the “Guru Nanak Sikh
Society” takes the opportunity to have some pictures taken with Mieke van Hecke and some Sikh youngsters.
Afterward we manage to inform Mieke about our difficulties in attempting to get in touch with the Catholic schools in
South Limburg.

“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

