nieuwsbulletin nr. 3
12 maart 2017

Op naar 2018! Werk in uitvoering
Zoals te lezen was in het vorige nieuwsbulletin zijn de voorbereidingen in
volle gang. De komende weken vindt de informatieronde plaats.
Rommert Krijtenburg zal contact met u opnemen met een voorstel voor een
datum en tijd om al uw vragen te beantwoorden.
-

met een powerpoint vertelt hij nog even hoe het begon, wie we zijn en
wat de plannen zijn.
wie, wat en hoe het project vorm krijgt
u krijgt ook een clip zien, gemaakt door de studenten
het thema FEEST! Krijgt aandacht
hij vertelt iets over de publiciteit en wat er van u wordt verwacht.

Het wekt vérwondering en béwondering om te zien
hoe de bevolking van Fryslân er in slaagt, ondanks
het bestaan van een groot aantal sterk van elkaar
verschillende levensbeschouwelijke en religieuze
opvattingen, samen tóch een hechte en authentieke
gemeenschap – de mienskip – te vormen.

uitvoering:
projectleiding@bjusterferskaat.nl
Rommert Krijtenburg
+31 6 22 45 15 65

Even voorstellen

Roeleke Naber
0517 - 79 50 18

De projectleiding is uitgebreid met
Sergio Moestoredjo. Hij gaat het
office management op zich nemen.
Hij is ook onze multi-media specialist.

Ank Beekhuizen
+31 6 26 90 85 65
Sergio Moestoredjo

Zijn werkplek is de Kanselarij en
hij is telefonisch bereikbaar op ma, di en woe van 8:30 tot 16:00 uur.

Ilsa, Matthijs en Harm en een aantal
andere studenten

Ilsa van der Galiën blijft als student nauw betrokken bij het project. Zij is de
ideale schakel tussen de communicatie van het project en de studenten.

Werk in uitvoering
De mouwen zijn opgestroopt! De derde groep studenten gaat aan de slag
met de volgende fase van het communicatieplan. Jelger, Manon en Esther
zullen adviezen geven over website, facebook, linked in en twitter en maken
concepten hiervan met inhoud!.

Samenwerken met jonge mensen
De samenwerking met deze jonge mensen is inspirerend en het is
hartverwarmend te ervaren hoe zij dit project hebben omarmd en deze visie
onderschrijven. Voor hen is het ook een mogelijkheid om praktijkervaring op
te doen.

Tips
Rondom de tentoonstelling, komen in 2018 ook andere activiteiten zoals:
een jongerenforum, kunst en muziek, een lezingencyclus over samen
verschillend en een stiltecentrum, waarin bezoekers kennis kunnen maken
met mooie teksten uit vele bronnen. Een ander idee dat bij ons binnenkwam
was “Bij de ander aan tafel” om zo nieuwe banden te scheppen.
Volgende keer meer over de tentoonstelling en de publiciteit.

Vriendelijke groet,
De projectleiding
Stichting BjusterFerskaat
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