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LANDELIJKE DAG BFP 2013
Het Burkina Faso Platform nodigt u van harte uit voor de Landelijke Dag 2013 die plaats
vindt:
Datum:

Zaterdag 23 maart 2013

Tijd:

10:45 tot 17:00 uur

Plaats:

Kerkgebouw ’t Kruispunt in Geldrop

Adres:

Slachthuisstraat 22, 5664 EP, Geldrop, tel. 040-285 75 27

Route:

U vindt hier een routebeschrijving en een plattegrond van Geldrop

Kosten:

€ 10 per deelnemer, voor 18 maart te voldoen door overmaking op (Triodos)
bankrekening nr. 39.03.37.951 t.n.v. Stichting Burkina Faso Platform te
Amsterdam o.v.v. eigen naam en naam van de organisatie

Programma
10.15

Inloop en koffie

10.45

Welkom

11.00

Inleiding en film over effecten goudmijnen in BF door FIAN,
met gastspreker uit Burkina

12.30

Pauze (& inschrijving Open Space)

13.30

Aandacht voor jubilaris ZWO Geldrop ~ Stichting Samenwerking GeldropBurkina Faso

14.00

Eerste gespreksronde Open Space

15.00

Wissel

15.15

Tweede gespreksronde Open Space

16.15

Afronding

16.30

Hapje en drankje

Bijzonder
Wij worden voor deze Landelijke Dag welkom geheten door de commissie ZWO Geldrop
en Stichting Samenwerking Geldrop-Burkina Faso die hun 40-jarige band met Burkina
vieren!
We vinden het fantastisch dat zij bij deze gelegenheid onze gastheer/vrouw willen zijn.

Speakerstour uit Burkina Faso door FIAN
Speciaal voor onze Landelijke Dag heeft FIAN een Speakerstour uit Burkina Faso aan
het einde van maart gepland zodat een spreker uit Burkina Faso kan vertellen over de
misstanden rond de goudwinning, zoals grondonteigening en vervuiling van drinkwater.
Daarnaast is er aandacht voor de manier waarop FIAN en andere organisaties invloed
uitoefenen om aan die misstanden een einde te maken.

Open Space
Omdat we u maximaal de gelegenheid willen geven voor het uitwisselen van ervaringen
organiseren we de middag in de vorm van een ‘Open Space’:
u kunt zowel vooraf als tijdens de Landelijke Dag een onderwerp opgeven dat u zou willen
bespreken. Ter plaatse kunnen de aanwezigen besluiten bij welk onderwerp zij zich willen
aansluiten. Meer informatie volgt via de website.
Voorbeelden van onderwerpen:
- Werkgelegenheid onder jongeren - hoe gaat uw stichting daarmee om?
- Beoordelen van offertes - Hoe bepaal je of een prijs klopt en kunnen we daarin meer
samenwerken?
- De regionale aanpak van BuZa - Welke thema's worden relevant voor Burkina?

INSCHRIJVING
We nodigen u uit om u hier online in te schrijven.
Mocht u problemen hebben met die inschrijving stuurt u dan SVP een E-mail naar
info@burkinafasoplatform.nl
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