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Dag 1 // 27—7-2018 

De Bulgaarse jongeren o.l.v. Angelina Vladikova en Svetlana 
worden op Schiphol, Amsterdam warm verwelkomd door 
Mala Wallage en Semiha Kaya. Met de bus van Heugten Tours 
vertrokken zij naar Den Haag. Onderweg vertelde de chauffeur 
de jonge Bulgaren over het ontstaan van de stad Den Haag en 
werden ze getrakteerd op drinken en lekkere snacks; de 
Bulgaren toonden zich onder de indruk van zijn boeiende 
verhaal. Eenmaal gearriveerd op het logeeradres Stayokay 
hotel werden ze verwelkomd door Duncan Wielzen, Hanna 
Mitra, Lejla Hasandedic en Vera Leal Vanarigatou. Iets later 
voegde Stephen Shashoua zich eveneens bij de groep; hij 
vormde, samen met Lejla en Vera de trainer. Eveneens voegde 
zich nog Aisa met haar zoon en dochter van Nederlandse zijde 
bij de groep. De zoon haakte vrij snel weer af maar de dochter 
was er volledig van begin tot eind bij en Aisa was als 
vrijwilliger actief, hetgeen ook zeer prettig was.

Bulgaarse jeugd in 
Nederland - 
5 dagen
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Door middel van kunst verbonden jongeren zich met elkaar

Vervolgens heeft er over en weer een kennismaking 
plaatsgevonden en hierna werd geluncht in Huygens Park. 
Hierna gingen ze eerst terug naar hun logeeradres, alvorens 
vond er de sessie plaats met als thema ‘Young people as Peace 
Builders’. Na deze sessie werd er vertrokken naar de 
Hindoetempel in Gaslaan, Den Haag. Ontvangst alhier 
geschiedde door Rita Poetoe (IBS vertrouwenspersoon).   

Na de rondleiding in de tempel werd een vegetarische maaltijd 
aangeboden, hetgeen gelijk gold als avondeten.  

Na het diner in de tempel werd er met de tram koers gezet  
richting Stayokay hostel, van waaruit de jongeren het bruisende 
centrum van Den Haag nog kortstondig konden ervaren als 
toeristen. 
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Het vervoer van de ene locatie naar de andere binnen Den 
Haag vond, tenzij het genoeg dichtbij was om gewoon te voet 
te gaan, altijd plaats met de tram. Hiervoor waren voldoende 
dagkaarten aangeschaft, waardoor alle deelnemers zonder 
probleem tijdig op de verschillende locaties hebben kunnen 
arriveren. Hanna Mitra heeft de begeleiding van het hele 
gezelschap bij het verplaatsen via openbaar vervoer op alle 
dagen van de uitwisseling voor haar rekening genomen. 

Dag 2 // 28—7-2018 

Om 08.00u vond het ontbijt plaats in Stayokay hostel. Hierna 
begon de sessie, met als thema “Acknowledge myself in 
relation to others” (Hoe op de juiste manier om te gaan met 
andere mensen). Na de sessie was er een korte pauze, waarbij 
gezond eten centraal stond, met veel fruit en water. Na de 
pauze was er een nieuwe sessie, genaamd “Can we just get 
along?” (Kunnen we het goed met elkaar vinden)?. 
Vervolgens werd er geluncht bij restaurant Mado, vlakbij Den 
Haag Hollands Spoor.  

Toen vertrok de groep per tram naar Kamperfoelieplein, bij 
de Heilige Familiekerk. In deze prachtige omgeving vond een 
reflecterende sessie plaats. Volgende locatie die op de 
planning stond was de moskee Anware Mustafa aan de 
Herschelstraat, welke op loopafstand was. Hier leerden de 
deelnemers meer over de leer van de islam, en kregen ze een 
rondleiding door de inspirerende imam Nizaam Mohamed. 

Bij deze sessie was Sharif Imanbuks van IBS eveneens 
aanwezig. Vervolgens vond in de moskee ook het diner plaats. 
Na het moskeebezoek ging de groep per tram weer naar 
Stayokay hostel. 

29-07-2018 - Dag 3 

Na een goed ontbijt ontbijt, volgde een sessie met als thema 
“What happens when we fail to respect one another?” (Wat 
dient er te gebeuren als we nalaten elkaar te respecteren)? In 
de pauze tussen de gebruiken door waren er weer 
overvloeden aan fruit en water beschikbaar. Daarna maakten 
de deelnemers zich gereed om per tram te vertrekken naar 
Humanity House. Hier kregen ze een rondleiding, en Mala 
had de groep hier ook voorzien van een smakelijke, warme 
maaltijd (nasi goreng met saté). Na deze maaltijd ging de 
groep verder met het programma. Ze vertrokken richting 
Vredespaleis, en reisden vervolgens verder naar de synagoge 
van de Liberaal Joodse Gemeente Den Haag. Hier kregen ze 
een boeiende rondleiding. Hierna werd per tram koers gezet 
richting Scheveningen, een heerlijk uitje aan het strand. De 
jongeren konden hier ontspannen en genieten van typische 
Hollandse snacks, zoals vis en patat. 
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30-07-2018 - Dag 4 

De dag werd weer aangevangen met ontbijt in Stayokay, 
waarna per tram werd verzameld bij Kamperfoelieplein, bij 
Duncan. Mala was hier eveneens reeds aanwezig, alsmede 
Abdul Rehman Malik uit Londen die tevens trainer is maar 
ook ontwerper bij Cerita (betekenis: verhaalverteller, dit is 
overigens in Indonesië). Abdul Rehman heeft vervolgens de 
sessie “Storytelling Training” geleid. Daarna was er een 
pauze, waarna de rest van dezelfde sessie plaatsvond. Hierna 
was er een lunch, waarbij vervolgens voorzitter Bart ten Broek 
van IBS eveneens aanwezig was. Na de lunch vond er een 
rondleiding plaats in de Heilige Familiekerk. Hierna werd 
verder gegaan met de sessie Storytelling, waarna een formeel 
eind kwam aan het algeheel en daarmee het officiële deel van 
het uitwisselingsprogramma met de Bulgaarse jongeren aan 
Nederland. Hierna voegden eveneens IBS vertegenwoordigers 
Yadin Sevda, Erik Dries, Rita Poetoe en Madoeri Doerga zich 
bij het geheel rond de afsluiting. Er vond daarbij een gesprek 
plaats van de vertrouwenspersonen CC groep met Angelina 
Vladikova en Lejla Hasandedic. Hierna was het tijd geworden 
voor de officiële afsluiting, en deze vond als volgt plaats: de 
heer Bart ten Broek gaf alle deelnemers van het jongerenkamp 
een getuigschrift en daarnaast werd ook iedereen voorzien van 
een Den Haag magneet, waarbij voorzitter URI Hanna Mitra 
de individuele deelnemers bij naam heeft genoemd.
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De deelnemers op het strand in Scheveningen

Alle deelnemers aan het jongerenkamp, maar ook de trainers 
hebben van Mala als aandenken een puzzel gekregen van het 
Henri Dunant schip, waarop zij voor haar werk als 
verpleegkundige actief is geweest. Vervolgens vond er nog 
een barbeque plaats en na de barbeque vertrok de groep weer 
naar Stayokay hostel voor de laatste overnachting. 

31-07-2018 - Dag 5  
Om 07.00u werd in aanwezigheid van Mala om de groep uit 
te wuiven weer met Van Heugten Tours vertrokken vanaf 
Stayokay hostel richting Schiphol, vanaf waar weer 
teruggevlogen werd naar Bulgarije, waarmee er een definitief 
einde kwam aan een gedenkwaardige jongerenuitwisseling 
Nederland-Bulgarije. 
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