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ik zie
ik zie
wat jij
niet ziet

Sint Maarten, de grote vriend van Groningen. De man
die het opnam voor de arme, niet in woorden maar in
daden. Leven met zeer beperkte middelen is niet altijd
gemakkelijk. Toch is dat de realiteit van een behoorlijk
aantal mensen in de stad. Het is zelfs zo dat 1 op de 5
kinderen in armoede leeft. Misschien wel dat kind dat
op 11 november voor u een liedje zingt.
Met de Stichting Sint Martinus Pronkjewail’n, zetten wij
ons in voor armoede in de stad. Door te delen: kennis,
problemen, maar vooral kracht, inspiratie, vechtlust en
menselijke waardigheid. Elk jaar maken wij dit zichtbaar tijdens een drukbezochte manifestatie in de Martinikerk.
Dit jaar is dat op 10 november en het belooft weer een
prachtige avond te worden. Het thema is ‘Ik zie ik zie
wat jij niet ziet.’ We besteden aandacht aan mensen die
vanuit Burgerinitiatieven veel betekenen voor de maatschappij. Soms geruisloos, soms onzichtbaar. Maar altijd
gedreven door hun eigen historie én de wetenschap dat
ieder mens zichzelf weer kan overwinnen en die kracht
kan doorgeven aan anderen. Dat willen wij laten zien.
We maakten zes portretten over hen in woord en beeld.
Die worden op 10 november op allerlei manieren verbeeld. In poëzie, film, interviews en theater van Het
Houten Huis.
Commissaris van de Koning René Paas opent de avond,
presentator is directeur van OOG TV Evert Janse. Het 50
koppige orkest Harmonie ’67 speelt en het Kamerkoor
Peize zingt voor ons.

Datum:
2018
10 november
Locatie:
Martinikerk
Tijd:
ur
20.00-22.00 u
19.30)
(kerk open om

Daarna kunt u, met een hapje en een drankje, op een
originele manier kennismaken met allerlei kleinschalige
burgerinitiatieven zoals Doedertoe, de Minimalistische
Eettafel, de Hulpexpress, de Gereedschapskist en nog
veel meer. Initiatieven die niet door grote organisaties
zijn ontwikkeld maar vanuit het hart van mensen.

Toegang:
gratis
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