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Kleurrijke Wandeling op zaterdag 10 december  
Op zaterdag 10 december a.s., de Internationale Dag van de Rechten van de Mens, organiseert Kleurrijk 

Fryslân i.s.m. Amnesty Leeuwarden en het Fries Museum een Kleurrijke Wandeling met als titel ‘Solidair 

met de Medemens’ in Leeuwarden van 12.30 – 16.30 uur.  

Wij zouden het fijn vinden als u hier aandacht aan zou willen schenken. 

 

We begroeten de deelnemers om 12.15 uur in de Hal van het Fries Museum bij de Schrijfmarathon van 

Amnesty Leeuwarden. U en de deelnemers kunnen zich dan melden bij Kleurrijk Fryslân. Graag de 

ingang aan de achterkant van het Fries Museum gebruiken. 

 

We beginnen om 12.30 uur bij het Fries Museum, waar de deelnemers de mogelijkheid hebben om eerst 

mee te doen met de schrijfmarathon van Amnesty Leeuwarden. Om 13.00 uur starten we met de 

wandeling. Tijdens de wandeling krijgen de deelnemers de mogelijkheid om (nader) kennis te maken 

met de gebedshuizen van diverse religies/levensbeschouwingen, die zich allemaal op loopafstand van 

elkaar bevinden.  

 

Het is bijzonder dat verschillende gebedshuizen dicht bij elkaar staan en dat we in vrede en vrijheid 

samen kunnen leven, bij elkaar op bezoek kunnen gaan en de medemens een hart onder de riem kunnen 

steken. In deze gebedshuizen krijgen de deelnemers een rondleiding en informatie. Na de wandeling is er 

gelegenheid om nog gezellig een kopje koffie of thee te drinken, na te praten en ervaringen met elkaar te 

delen. 

Meedoen aan de wandeling?  

Aanmelden kan door te mailen naar info@kleurrijkfryslan.nl (gelieve in deze aanmelding uw voor- en 

achternaam, leeftijd en e-mailadres te vermelden) of te bellen naar 058 – 2998905. Bijdrage voor de 

wandeling is €5,- per persoon (incl. koffie/thee), voor studenten en jongeren is er een korting van €2,50.   

Graag tot ziens op 10 december!  
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Noot voor de redactie / meer informatie:  

Voor vragen: Sandra Roza, voorzitter Kleurrijk Fryslan, tel: 0514-563877 of 06-53454139,  

email: roza.sandra@gmail.com  
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