
Anders?! Mooi!
Een middag over ontmoeting
in een tijd van vervreemding

Met medewerking van:
Abdelkader Benali (schrijver)
Binyam Andebrhan (trainer/adviseur)

Poëzie: Daniël Tuern Moretsen 
Muziek: Mohamad Alnasser (oedspeler)

Zondagmiddag 3 oktober 2021, 15.00 uur
Plaats: De Kanselarij, Turfmarkt 11 8911 KS Leeuwarden

Entrée: € 20,- (Studenten € 10,-)
Kaarten alleen verkrijgbaar via: www.dezintuin.nl

De geldende coronarichtlijnen van het RIVM
worden aangehouden.
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Op 3 oktober bieden wij opnieuw een uitdagend programma aan, dit maal met het thema  
‘Anders?! Mooi!’. Hoe reageren we op situaties die we niet kennen, op mensen die we 
niet kennen? Hoe blijven we open staan voor het onbekende, het vreemde? Hoe kunnen 
we ons op ons gemak voelen, als we onszelf als vreemd (afwijkend) ervaren? Durven we 
dan in de spiegel te kijken en onszelf te tonen aan de ander? 
De ZINTUIN richt zich steeds op onderwerpen, die veraf lijken te staan maar ook in onze 
eigen straat plaats vinden. 

Mr. drs. Binyam Andebrhan was ooit een 
alleenstaande minderjarige vluchteling 
(AMV). Hij is nu een doorgewinterde 
professional op gebied van vluchtelingen, 
welzijn en overheid. Hij is mede-oprichter 
van Stichting Nieuwlander en werkt daar nu 
als trainer / adviseur / begeleider. Daarvoor 
was hij Hoofd Asiel bij Vluchtelingenwerk 
Nederland, bestuurder bij Stichting 
Vluchtelingen Organisatie Rijnmond en 
betrok hij leidinggevende functies bij 
meerdere Welzijnsorganisaties. Binyam 
woont in Rotterdam.

Binyam zal vertellen over zijn ervaring 
als jonge vluchteling in Nederland en 
over de huidige nieuwe vluchtelingen in 
Leeuwarden waar hij ruimschoots ervaring 
mee heeft. Hij zal ingaan op de vraag hoe 
wij ervoor kunnen zorgen dat deze nieuwe 
Leeuwarders zich thuis kunnen voelen in 
Leeuwarden, in hun eigen buurt.

BINYAM ANDEBRHAN



Wat  betekent de ander voor jou? En wat 
kan jij betekenen voor de ander? Wanneer 
is de ander de Ander? De relatie tot de 
Ander loopt als een rode draad door het 
oeuvre van Abdelkader Benali. In zijn boek 
Racisme aan onszelf uitgelegd, legt hij zijn 
ervaringen met racisme en uitsluiting langs 
het werk van de Frans-joodse fi losoof 
Levinas. Het werk van deze fi losoof heeft 
een transformerend karakter: Levinas is 
zich ten diepste bewust van menselijkheid 
in de relatie tot de Ander, daar waar elk 
menselijk contact begint en eindigt. Benali 
vertelt over zijn persoonlijke geschiedenis, 
vertelt over hoe Levinas hem inspireert 
om in deze huidige tijd het gesprek nieuw 
leven in te blazen.

Abdelkader Benali is schrijver en 
performer. Hij werd geboren in Marokko 
en groeide op in Rotterdam. In 2003 won 
hij voor zijn roman de Langverwachte 
de Libris Literatuurprijs. In 2020 werd 
hij onderscheiden met de Gouden 
Ganzenveer voor zijn bijdrage aan de 
Nederlandse letteren. Het boek Racisme 
aan onszelf uitgelegd zal deze middag 
gesigneerd te koop zijn.

BINYAM ANDEBRHAN ABDELKADER BENALI

Op 3 oktober zullen Abdelkader Benali en Binyam Andebrhan ons inzichten en ideeën 
bieden, die mogelijk moed en energie genereren om open te staan voor het vreemde / 
het anders zijn bij de ander en zeker ook bij onszelf!. Het geheel wordt muzikaal omlijst. 
In verband met de veiligheid houden wij ons aan de duidelijke regels van het RIVM. 



Met hoofd, hart en handen ervaren wat zingeving en spiritualiteit in onze 
samenleving kunnen betekenen. Dat is het uitgangspunt van de ZINTUIN, een 
nieuw initiatief in Leeuwarden en wijde omgeving. De ZINTUIN brengt sprekers 
en uitvoerende kunstenaars samen in bijeenkomsten die niet alleen om kennis 
draaien, maar ook om beleving en ontmoeting.

Helmer le Cointre (theoloog), Gooitsen Eenling (theatermaker), Mirjam van der Hout 
(coach), Douwe Idema (beeldend kunstenaar) en  Konradin Rauh (actuarius) zijn samen 
de ‘zintuiniers’. Inmiddels vormen wij een stichting: Stichting De Zintuin. Zo wordt het 
mogelijk om giften en subsidies te ontvangen om inspirerende bijeenkomsten mogelijk 
te blijven maken.

Wil je ook bijdragen? Dat kan!
Giften zijn welkom op: Bankrekening: NL27 TRIO 0320 0017 76
Ten name van Stichting De Zintuin te Leeuwarden

Wil je meehelpen door hand en spandiensten te verrichten of mee te denken?
Meld je dan bij: info@dezintuin.nl

Stichting De ZINTUIN

Programma
14.30  inloop
15.00  Welkom 
 Lezing Abdelkadr Benali  over Anders? Mooi! Naar aanleiding   
 van zijn boek ‘De Vreemdeling’
 Muziek: Mohamad Alnasser uit Syrië bespeelt de oed
16.00 Pauze
 Muziek
 Ontmoeting met de  vreemdeling in onszelf 
 Poëzie van Daniël Tuem Maretsen
 Gesprek met Binyam Andrebhan (Mirjam)
 Informatie over een maatjesproject voor asielzoekers 
17.00 Muziek, nazit, 
 Abdelkader Benali verkoopt en signeert zijn boeken

Komende Zintuin: 7 november met als thema: Barstende Bubbels (over 
diversiteit)


