Vind het Sarnámihuis online!

Mobiele tentoonstelling

Wil je meer weten over het Sarnámihuis? Wil je deelnemen aan de activiteiten of meer betrokken raken
in de organisatie? Of wil je gewoon meer informatie
over de Hindostaanse geschiedenis en het talent
binnen de Hindostaanse gemeenschap? Bezoek dan
onze website www.sarnamihuis.nl

Het Sarnámihuis heeft materiaal ontwikkeld voor
organisatoren van evenementen. Tijdens een evenement richt het Sarnámihuis een interactieve mobiele
tentoonstelling in over de Hindostaanse identiteit.
Bezoekers kunnen via videoschermen, fotopanelen en
deskundige vertellers geïnformeerd worden over de
Hindostaanse gemeenschap in brede zin (geschiedenis, kunst, cultuur en maatschappelijke ontwikkeling)
Ook hebben we een netwerk van deskundigen die
ingeschakeld kunnen worden voor lezingen, workshops, trainingen en seminars op het gebied van de
Hindostaanse identiteit.

Deze website maakt de
Hindostaanse gemeenschap zichtbaar en bevordert het zelfrespect,
de trots en eigenwaarde. De actuele informatie over het werk van
het Sarnámihuis is op
de website beschikbaar.
Daarnaast beschikt de website over een uitgebreide
activiteitenkalender. Denk aan muziekconcerten, dansvoorstellingen, workshops en conferenties, boekpresentaties, clubavonden en dansfeesten, reizen naar
het buitenland, theateroptredens en nog veel meer. De
kalender bevat een zoekmachine zodat gezocht kan
worden op datum, plaats en activiteit.

Aanmelden nieuwsbrief

Wil je nieuws in je mailbox? Meld je dan aan voor
de Sarnámihuis Nieuwsbrief. Elke eerste maandag
van de maand verzendt het Sarnámihuis een nieuwsbrief met nieuws over het werk van het Sarnámihuis.
Daarin zijn de vaste onderdelen:
• Wat staat er te gebeuren de komende maand?
• Hindostanen in beeld: interviews, overzichten van
Hindostanen in de Nederlandse samenleving (alle
Hindostaanse gekozen politici, sporters, mensen
op bijzondere posities in de samenleving etc).
• Onze verbondenheid: gesprekken met nietHindostanen over de verbondenheid met de
Hindostaanse gemeenschap.
• Hindostaanse diaspora: belangrijke verbindingen
met Hindostaanse gemeenschappen in de wereld.

Contact

Sarnámihuis
Vinkensteynstraat 50
2562 TS Den Haag
Tel: 06-24.42.40.31
Email: info@sarnamihuis.nl
Aanmelden nieuwsbrief kan via
info@sarnamihuis.nl ovv Aanmelden Nieuwsbrief.

www.sarnamihuis.nl

voorzijde

Wat doet het Sarnámihuis?
Evenementen & Activiteiten

Het Sarnámihuis organiseert de jaarlijkse herdenking
en viering van de Hindostaanse immigratie op 5 juni.
Daarnaast organiseert zij lezingen, workshops en
andere activiteiten op het gebied van de Hindostaanse
identiteit.

Steun het werk van het
Sarnámihuis

Educatie & Informatie
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Zichtbaarheid Hindostaanse
gemeenschap

Er is ontzettend veel talent in de Hindostaanse gemeenschap, van kunst en cultuur tot sport, ondernemerschap
en politiek. Het Sarnámihuis ziet het als haar taak om
dit talent veel meer zichtbaar te maken binnen en buiten de Hindostaanse gemeenschap. Dat doet zij door
dit talent een podium te bieden tijdens haar activiteiten
en evenementen en middels portretten en interviews op
de website en via de nieuwsbrief.

Het Sarnámihuis ondersteunt studenten in het onderwijs die werkstukken en scripties willen maken met
ideeën, contacten en feedback. Ook ontwikkelt het
Sarnámihuis materiaal over de Hindostaanse identiteit
dat gebruikt kan worden in het onderwijs. Daarnaast
hebben veel activiteiten van het Sarnámihuis tot doel
informatie op laagdrempelige wijze over te brengen,
dit doet zij middels de zogeheten infotainment shows,
waarbij het publiek door middel van muziek, dans
en theater informatie over de Hindostaanse identiteit
ontvangt.

Wetenschappelijk onderzoek

Het Sarnámihuis bevordert wetenschappelijk onderzoek naar de Hindostaanse
identiteit. Zij onderhoudt relaties met een
netwerk van onderzoekers in de wereld
die onderzoek doen in en naar de Hindostaanse diaspora.
In samenwerking met uitgeverij Amrit
geeft zij een serie boeken uit over
Hindostaanse geschiedenis en cultuur. Ook organiseert het Sarnámihuis wetenschappelijk conferenties
over de Hindostaanse identiteit.

Het Sarnámihuis is een onafhankelijke
online community voor de Hindostaanse
identiteit. Wij steunen op de support en
welwillendheid van donateurs.
Wilt u ons werk steunen? Word dan
donateur van het Sarnámihuis voor
5 euro per maand.
Bank: NL61 INGB 0006337581
KvK: 56666926.
Als donateur krijgt u korting op evenementen en activiteiten die het Sarnámihuis
organiseert. Ook ontvangt u korting op
boeken die in samenwerking met het
Sarnámihuis worden uitgegeven. Met uw
donatie steunt u het belangrijke werk om
de Hindostaanse identiteit te behouden en
te bevorderen.

