
 
 

 

UITNODIGING   BOEKPRESENTATIE 

‘Ontmoetingen met Syriërs’ 

& 

‘1001 Mezze in Nijmegen’  

  

Datum: 27 oktober 

Tijd: 19.00-20.00 uur 

Locatie:   Bibliotheek Gelderland Zuid,  

Mariënburg 9, Nijmegen 

Entree: gratis 

(graag aanmelden via info@tegastin.nl o.v.v  boekpresentatie 27 oktober) 
 

  

Programma  

Tijdens deze bijeenkomst zullen twee boeken gepresenteerd 
worden die een bijdrage willen leveren aan de integratie van 
vluchtelingen in de Nederlandse samenleving. Beide boeken 
zijn Nijmeegse initiatieven.   
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Het boek Ontmoetingen met Syriërs 
informeert over de achtergrond van de 
Syrische cultuur en bevat portretten van 
Syriërs in Nederland, van architect tot rechter 
en van kok tot muziekleraar. Onder hen is ook 
de Nederlands-Syrische romanschrijfster 
Daad Kajo uit Nijmegen. 

Sylvia Kohlmann van Informatie Verre Reizen uit Nijmegen zal 
uitleggen wat een reisuitgever er toe bracht een boek over 
Syriërs in Nederland uit te brengen. En Esseline van de Sande, 
de samenstelster van het boek, zal vertellen over haar 
ontmoetingen met Syriërs die tot meer dan alleen dit boek 
leidde.    

Ook verschijnt binnenkort het boek 1001 mezze in Nijmegen. 
Wat startte als een informeel samenzijn biedt een jaar later 
vluchtelingen de kans op werk en daarmee op 
maatschappelijke integratie. Het samenzijn leidde tot een zeer 
geslaagd publieksevenement en vormde de start van Taste the 
Culture. Het boek  bevat recepten en portretten van 
vluchtelingen die mee hebben gewerkt aan dit initiatief. Chef-
kok Rob Beernink en Harry Hummels zullen de filosofie van het 
initiatief nader toelichten. En toekomstige koks zullen met 
Syrische hapjes rondgaan.  

            

Tussen de bedrijven door zorgt het Syrisch-Nederlands 
gelegenheidsduo Mohadin & Huub van Eijndhoven voor een 
verrassende muzikale omlijsting.  

We hopen van harte u te mogen ontvangen. Bent u van plan om 
te komen, dan verzoeken we u vriendelijk om een mail te sturen 
naar: info@tegastin.nl o.v.v. Aanmelding boekpresentatie 27 
oktober. 
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Uitgever boek :  

1001 Mezzes in Nijmegen 

ISBN nog niet bekend     

Prijs: 12,00          

Verkrijgbaar:  

nu reeds op inschrijving bij 
www.mijnwebwinkel.nl/winkel/tas
te-the-culture 

T 31 6 810 88 114 

E  info@kokenaandewaal.nl 

I  www.kokenaandewaal.nl 

  

 

 

Uitgever boek : 

Ontmoetingen met Syriërs 

ISBN 978 94 6016 068 4 

Prijs 16,95 

Verkrijgbaar: 

via boekhandel en 
www.ontmoetingenmetsyriers.nl 

 T 31 24 355 25 34 

E info@tegastin.nl 

www.facebook.com/ontmoetingenmetsyri
ers/ 
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