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Linden Groet Linden - Jongerentreffen Lalín 2018

Een ongelooflijke en geweldige ervaring waarbij we nieuwe
ervaringen hebben opgedaan en nieuwe mensen hebben
ontmoet. Daarnaast vind ik het een geweldige reis waarbij we
veel nieuwe mensen, een nieuwe cultuur en meer over
'inclusion' hebben leren kennen. Dit zal vast en zeker onthouden
worden en ik zal er volgend jaar weer bij zijn. – Toon Janssens

Een fantastisch ervaring waarin het leren met andere mensen
om te gaan centraal staat. Ik heb er bij geleerd over
verschillende culturen zoals die van Servië waar ik eigenlijk niet
zo veel vanaf wist. Ik heb ook veel geleerd over het
vluchtelingenprobleem en hoe ze uit de maatschappij
verstoten worden. Dit alles heeft mijn perspectief op 'inclusion'
verbreed waardoor ik er nu ook meer over zal nadenken! –
Dries Bastiaens

Een buitengewone ervaring waar ik andere fantastische mensen
heb ontmoet ondanks de taal en cultuur verschillen. Het is een
ervaring om nooit te vergeten, net zoals die van volgend jaar
waar ik graag bij zal zijn. – Marian Wouters

Ik ben erg blij dat ik als buitenstaander heb kunnen deelnemen
aan zo'n unieke ervaring. Ik heb veel bijgeleerd op gebied van
taal en cultuur maar ook het thema "Inclusion" sprak me enorm
aan. Met veel plezier zou ik dit volgend jaar nog eens willen
overdoen. - Hannah Vandijck
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Linden groet Linden betekent voor mij verrijking. Het is een fijne organisatie, die van jong tot ouder,
vol passie geleid wordt. Dit jaar is het jongerentreffen in Spanje, van 21 tot 28 Juli, in Lalin, in Galicië
doorgegaan. Het onderwerp ‘YNCLUDE’ is een acroniem voor Youth Network Creating Living-lab
Undertakings about Discrimination in Europe. Elk land heeft op een originele manier gepresenteerd
en mee ruimte gemaakt om dit onderwerp uit de taboe sfeer te halen.
Er is ook een delegatie uit Servië die actief participeerde in fijne workshops, lezingen en interactieve
voorstellingen vanuit het gastland Spanje. Zo volgde ik een presentatie over genderdiversiteit en
vervolgens krijg ik ook de kans om te oefenen op communicatie en bij te leren van andere gebruiken
en gewoonten. Als studente Bedrijfscommunicatie Frans-Duits, aan de KU Leuven, is het dan ook een
uitgelezen kans om mijn talen om te zetten in de praktijk met de Fransen uit Laleinde, de Oostenrijkse
uit Linden/St. George an Walde, de Duitse groep uit Linden/Holstein, maar ook kriebels te krijgen om
Spaans te leren, en mijn Engels te verbeteren. Ik telde af tot het zover is, en nu tel ik reeds af tot we
de streek van Laleinde, in ‘La douce France’, met zijn overheerlijke ‘gourmandises’ kunnen verkennen
- Elise Indesteege

FB-post
Elise Indesteege
31 juillet, 22:25 ·
Linden Meets Linden -YNCLUDE- in Galicia, Lalín Spain: A Time Shared With New
& Old friends - great moments, difficult topic about discrimination but loooots of good
impressions, moments & memories!
- Listening to the theme song: THIS IS ME :
https://www.youtube.com/watch?v=CjxugyZCfuw
<3

-
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Linden Groet Linden België Mirte, Marian, Toon, Dries, Eva-Luna,

Bente, Jos, Hannah, Stefan & Elise
Vertrek op Zaventem

Aan enthousiasme geen gebrek in Zaventem bij het vertrek van de Belgische delegatie naar Lalín in
Spanje!
Gemeentehuis Lalín
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