M25 Lounge met kleding upcycle workshop!
Thema: Werk van Barmhartigheid - Naakten kleden
WAT:
VOOR WIE:
WANNEER:
WAAR:
KOSTEN:

Een M25 Lounge bijeenkomst met een kleding upcycle workshop
Alle tieners van 12 t/m 18 jaar zijn welkom (max. 15 deelnemers)
Zondag 24 april om 14.00-18.00 uur
Emmaüsgangers kerk; Reyerdijk 67, 3079 NC, Rotterdam
Deelname is gratis

Bij het diaconale jongerenproject M25 Rotterdam komen vaker activiteiten
voorbij die uniek zijn. Nu is dat weer het geval. Elke maand doen we activiteiten
met tieners van 12 t/m 18 jaar uit alle parochies van Rotterdam, waarbij we ons
inzetten voor kwetsbare mensen in de samenleving.
De M25 Lounges zijn bedoeld om samen te komen met alle jongeren die nieuw
zijn en interesse hebben in M25 en/of al jaren meedoen, om elkaar te
ontmoeten, te leren over een bepaald thema, maar met name ook om samen te
chillen en iets leuks te doen.
Het thema voor de komende M25 Lounge is het werk van barmhartigheid:
naakten kleden. Dit gaan we op een originele manier doen en ervaren. Er komen
namelijk 2 ware fashionista’s van Doris&Inez op bezoek en zij gaan ons helpen
om van onze oude kledingstukken iets moois en nieuws te maken, dat heet
upcyclen. Hiervoor heb je geen ervaring nodig met naaien, maar wel de
bereidheid om een nieuwe creatie te maken van jouw oude kleding. De creaties
zullen we dan doneren aan een goed doel.
Als je mee wil doen met deze M25 Lounge moet je er snel bij zijn met
aanmelden, want er kunnen maximaal 15 jongeren meedoen! Neem in ieder
geval 2 van jouw eigen kledingstukken mee naar de workshop om ermee aan
de slag te gaan. Geef je nu op via shirleni@maraprojecten.nl. Deelname is
gratis!
M25 Rotterdam is er voor alle jongeren van 12-18 jaar. Wil je meer informatie over M25? Kijk op
www.m25rotterdam.nl. Meld je voor deze activiteit aan bij Shirleni (shirleni@maraprojecten.nl) of via jouw
M25-begeleider in de kerk.
Laat ook reacties/foto’s over jouw ervaringen bij M25 achter, kom in aanraking met andere M25 jongeren
en laat jouw aanwezigheid zien op onze Facebook: www.facebook.com/M25Rotterdam. Word ook lid van
onze gezellige What's App groep, mail jouw telefoonnummer naar ons en dan voegen we je toe.

