JORSALA

BECAUSE INTERCULTURAL DIALOGUE IS
WORTH IT

EEN PAD VOOR DIALOOG,
OVER ONZE VERSCHILLEN
HEEN

EACH PARTICIPANT




has an open mind for new environments and meetings with
unknown people, in respect and confidence;
is responsible for his/her transport, travel route, budget, food
provisions, overnight stays, health Insurance and security;
Cooperates with the mutual understanding and organisation
along the way as well as for the success of the hike.

Na de succesvolle voettocht Ieper – Istanbul in 2014, kondigt Jorsala
zijn volgende grote uitdaging aan: te voet

van Oostende (Noordzee)
naar Odessa (Zwarte Zee)
Vertrekdatum :

25 mei 2017

Vertrekpunt:

Westelijke havendam (Oostende)

8 knooppunten:

Brussel (B), Trier (D), Rothenburg ob der Tauber (D),
Regensburg (D), Brno (CZ), Boedapest (H), Sighetu
Marmatiei (R), Chisinau (MD)

Oostende - Odessa 2017

Oostende
JORSALA CAFÉS
Once a month we gather with everyone who wants to cooperate with
Jorsala. Those who want to walk, help to organise, want to pick up on
the dynamics of Jorsala. The Jorsala cafés are announced through its
Facebook page and Newsletters.

Info and contact: info@jorsala.org and www.jorsala.org
Verantwoordelijke uitgever: Jan Devogelaere, Kerkhoflaan 54, 9300 Aalst

Schrijf je in voor een dag, een week, een maand, de hele tocht via
info@jorsala.org

OMDAT DE INTERCULTURELE DIALOOG
HET WAARD IS

JORSALA
A PATH FOR DIALOGUE
BEYOND OUR
DIFFERENCES

ELKE DEELNEMER




heeft een open geest voor nieuwe omgevingen en voor de
ontmoeting met het onbekende, met vertrouwen en respect;
is zelf verantwoordelijk voor zijn/haar route, reis, budget,
overnachtingen, maaltijden en veiligheid;
werkt onderweg samen voor onderling begrip, voor de
organisatie en voor het succes van de voettocht.

Oostende

After the successful walk Ypres-Istanbul in 2014, Jorsala announces its
next big challenge: on foot

from Ostend (North Sea)
to Odessa (Black Sea)
Starting date :
Starting point:

25 May, 2017
Westelijke havendam (Ostend)

8 intersections:

Brussels (B), Trier (D), Rothenburg ob der Tauber
(D), Regensburg (D), Brno (CZ), Boedapest (H),
Sighetu Marmatiei (R), Chisinau (MD)

Ostend - Odessa 2017

JORSALA CAFÉS
Eén keer per maand komen we samen met iedereen die wil meedoen
met Jorsala. Mensen die willen stappen, die willen helpen organiseren,
die met hun organisatie willen inpikken op de dynamiek van Jorsala. De
Jorsala cafés worden aangekondigd via Facebook en via de Newsletters.

Info en contact: info@jorsala.org en www.jorsala.org
Verantwoordelijke uitgever: Jan Devogelaere, Kerkhoflaan 54, 9300 Aalst

Sign in for a day, a week, a month, the entire walk on info@jorsala.org

