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THE$PAST$IS$PRESENT!!

29!November!2016!!12.30!–!16.30!uur!Theater!Dakota!
Zuidlarenstraat 57 Den Haag 
 

!
RAJAE!

Programma! !
! ! ! ! ! ! ! !
12.30 - Inloop met lunch en Op de foto! 
13.15 - Opening 
13.25 - Nieuwe deelnemers aan Divers Den Haag stellen zich voor 
13.45 -‘The Past is Present’ door Valika Smeulders 
14.15 - Nieuwe plannen van Divers Den Haag 
14.45 - Pauze en Op de foto! 
 

 
Valika!Smeulders!

!
 



!

RAJAE!
15.15 - Optreden door RAJAE 
15.45 - Op de foto!  
16.00 - Napraten en netwerken met een drankje 
 
 

 
 
        ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Geïnteresseerden, medewerkers, vrijwilligers, 
ervaringsdeskundigen vanuit alle organisaties en 
werkverbanden zijn welkom om deel te nemen aan de 
bijeenkomst. Opgave vooraf is niet nodig. Het wordt een 
betere bijeenkomst als u er ook bent. 
 
!
Dr. Valika Smeulders is onderzoeker gespecialiseerd in 
maatschappelijke diversiteit, erfgoed en het slavernijverleden. 
!
Diversiteit in de samenleving is een hot item vandaag de dag. Maar was 
Nederland in de koloniale tijd eigenlijk wel lelieblank? En wat kunnen 
nieuwe inzichten in de samenleving van toen ons nu opleveren? 
pasadopresente.nl 
!
Rajae El Mouhandiz is zangeres, maker van korte films en pionier.  
 
Rajae werkt en treedt op in binnen- en buitenland en maakt Maghreb Pop, 
Jazz en Soul. 
Rajae.net 
!
!
!
!
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Op$de$foto!!
 

!
Henriëtte(Guest 

Op de foto! 
We willen Divers Den Haag zichtbaar maken. Daarom is op deze 
bijeenkomst fotografe Henriëtte Guest aanwezig. Zij maakt foto’s van al 
diegenen die dat een goed idee vinden. De foto’s  van jezelf zijn later voor 
jouw beschikbaar en worden ook gebruikt voor uitingen van Divers Den 
Haag. Kom je op de foto? 
henrietteguest.nl 
!
Contact 
 
info@diversdenhaag.nl 
www.diversdenhaag.nl 
 

  @diversdenhaag 
!
!
In de bijeenkomsten van Divers Den Haag draagt de inleiding vooral bij 
het gesprek onderling. Liefst met degenen die elkaar niet vanzelfsprekend 
tegenkomen. Misschien een ingewikkeld gesprek waar “waarheden”, 
meningen en opvattingen botsen, maar waar wél met elkaar wordt 
gesproken op zoek naar oplossingen. 
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