In deze nieuwsbrief o.a. 'uit de convivia' Is de mail onleesbaar? Bekijk 'm online.

Nee, deze niet
Veel verslagen
verdwijnen ongelezen
in de la, maar niet de
jaarverslagen van de
convivia! Ieder jaar
kijken we er naar uit en
krijgen we een inkijkje
in het reilen en zeilen
van de convivia. Om
ook u, beste lezer, een
indruk te geven van het wel en wee van de
bewoners ontvangt u in deze nieuwsbrief een
verkorte versie; een selectie uit de verslagen.
Verslag doet ook de voorzitter van het bestuur. Na
maanden afstand kwam het bestuur eind augustus
voor het eerst weer 'echt' bij elkaar. Dat was in elk
opzicht goed.

Woorden die spreken

I have a dream
that one day....
... my four children
will one day live in
a nation where they
will not be judged
by the color of their
skin, but by the content of
their character.
Martin Luther King,
28 augustus 1963

Lees tot slot de bijdrage vanuit het Internationaal
Convivium Casa Mundo. Over een lege ruimte die
gevúlde ruimte wordt: the Silence Room.
Een hartelijke groet,
Ds Florida de Kok

Uit de convivia '19-'20
Elk jaar maken de
convivia een
jaarverslag aan de
hand van enkele
vragen. Dat verslag
geeft een mooi inkijkje
in het reilen en zeilen
van de huizen en is bovendien erg leuk om te
lezen. Lees meer

Van de voorzitter
Op 25 augustus hield
het bestuur de
jaarlijkse beraadsdag.
Het was voor het eerst
sinds februari dat we
als bestuur en staf weer fysiek bijeen waren en dat
deed ons goed. Lees meer

Stilteruimte - ruimte voor stilte
Het dagelijks leven in
Casa Mundo is een
druk gebeuren.
Studenten leven een
onregelmatig bestaan
en in Casa Mundo
lopen vijftien van zulke
levens door elkaar. Dat
levert mooie
kruispunten op. Lees
meer

Personalia
Geboren:
15-07-2020: Tirza Lena, dochter van Paula (DSH) en Nathan Bunt - van der Maas
Verloofd:
05-08-2020: Maurits Schouten (AK) en José Euwema
Getrouwd:
26-06-2020 Alexandra Matz (Moeshoes) en Janwillem de Haan
27-08-2020 Leanne Spierings (Tout Passe) en Jan Willem Kirpestein
29-08-2020 Bregje Faasse (Moeshoes) en Yannic Hanekamp (Moeshoes)
Overleden
Op 26-06-2020 de heer B. van Haersma Buma, Leeuwarden, 88 jaar
Gekomen in:
De Hooge Stoep: Eva Kühn
Tout Passe: Inge Hansum
Villa Spina Rosa: Rosanne Leguit
Akapella: Harry Lammers
Pakhuis London: Coen Zeeman
Moeshoes: Tijs Lukkien
Casa Mundo (internationale studenten): Yolanda (Yu) Wai Ying, Vikhilie
Terhuja, Concilence Ojiambo, Alosius des Afriando Sinuraya, Jaw Seng Raw, Mairo
Anthony, Myunghun Kang, Ayodeji Michael Ayodele
Vertrokken uit:
Tout Passe: Julia Brink
De Hooge Stoep: Benjamin Koet
Villa Spina Rosa: Sarah van der Meer
Moeshoes: Jonne Vogel
Akapella: Anna de Roest
Casa Mundo: Tshepiso Mashele

Stichting Ruimzicht
Cornelis Houtmanstraat 2
3572 LV Utrecht
(030) 254 0248
NL89 INGB 0696 3614 18
Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.
Als u geen geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich hier afmelden.

Verzonden met

