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FFOOUUNNDDAATTIIOONN  ffoorr  IINNDDIIAANN  DDIIAASSPPOORRAA  iinn  EEUURROOPPEE  
 

De opkomst van de Indiase Diaspora in Europa 

(Rise of Indian Diaspora in Europe) 

 
Hoofddorp, 
26-07-2013 

 
Na drie succesvolle conferenties te hebben georganiseerd heeft The Foundation for Indian 

Diaspora in Europe (FIDE) besloten om dit jaar de volgende conferentie te organiseren op 

zondag 29 september 2013 met als thema: De opkomst van de Indiase Diaspora in Europa. De eerder 

georganiseerde conferenties waren: Europese Pravasi Bharatiya Divas (2009) en twee 

conferenties van de Indiase diaspora in Nederland (2011 en 2012). 

 

De doelstellingen van de conferentie zijn:  

1. Evaluatie van de prestaties van de Indiase diaspora in Europa in het algemeen, en in het 

bijzonder in Nederland.  

2. Onderzoeken van de mogelijkheden voor verdere samenwerking en profilering van de 

Diaspora uit diverse sectoren van de samenleving. 

 

 Europese rolmodellen zullen worden uitgenodigd om hun prestaties en geheimen van 

succes te delen met het publiek 

  Speciale aandacht wordt besteed aan sociaal actieve jongeren die de toekomstige 

fakkeldragers van onze gemeenschap zijn 

 Politieke prominenten zullen worden uitgenodigd om hun visie te delen en in debat te gaan 

met de aanwezigen 

 De culturele sessie aan het eind van de conferentie omvat de beroemde Dhoad 

zigeunerdansers uit Rajasthan en bekende lokale artiesten. 

 

Plaats: Louwman Museum, Leidsestraatweg 57, 2594 BB Den Haag,  

Tel: 070-304 7373 | info@louwmanmuseum.nl | www.louwmanmuseum.nl  

Tijd: 10:00 – 19:00 

Datum: Zondag, 29-09-2013 

Bijdrage: De toegangskosten voor de conferentie bedragen € 25,- p.p.; dit is inclusief 

conferentiemap, gratis entree tot het museum, gratis parkeren, frisdrank, thee/koffie, 

Indiase/Hindoestaanse lunch en snacks, en niet te vergeten het culturele programma.  

 

Gelet op de beperkte zaalcapaciteit hanteren wij het “Wie het eerst komt, het eerst maalt” principe. 

Dit betekent dat u wordt verzocht zo spoedig mogelijk te registreren zodat u verzekerd bent van 

http://dhoad.com/
http://dhoad.com/
mailto:info@louwmanmuseum.nl
http://www.louwmanmuseum.nl/
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een plaats in de zaal. Wij verzoeken u te registreren via de volgende link: 

www.indiandiaspora.eu .  

 

De conferentie wordt mede mogelijk gemaakt door steun van de Gemeente Den Haag en andere 

India gerelateerde organisaties. 

 

Dit jaar hebben we gekozen voor een interessante locatie voor de conferentie, namelijk het 

Louwman Museum in Den Haag. Het museum is de thuisbasis van 's werelds oudste 

privécollectie van auto's, opgebouwd door twee generaties van de familie Louwman. Het 

museum dateert uit 1934 en bestaat uit meer dan tweehonderd antieke en klassieke 

automobielen. Deskundigen beschouwen de collectie als een van de mooiste in de wereld. Het 

museum straalt passie uit. Elke auto heeft zijn eigen verhaal te vertellen, zijn eigen bijdrage aan 

de geschiedenis.  

 

Indien u nog meer informatie wenst, aarzel niet om contact op te nemen met een van de 

volgende teamleden van FIDE.:  

 

Jasbir Singh, President,  Tel: 06 52 66 06 09 jasbirsingh@indiandiaspora.eu  

Rajindre Tewari, Secretary,  Tel: 06 53 99 99 08 r.tewari@indiandiaspora.eu  

Rajen Ramnath, Treasurer Tel: 06 26 07 44 07 RRamnath@wiebenga-accountants.nl  

Ram Lakhina, Board Member Tel: 06 10 91 44 14 rllakhina@lakhina.nl  

B.N. Madan, Board Member Tel: 06 53 38 92 59 raindrop@ziggo.nl  

Oedith Jaharia, Board Member  Tel: 06 15 34 86 31 oedith.jaharia@indianexpatsociety.org   

Vikas Kohli, Joint-Secretary Tel: 06 22 44 53 64 vkohli@indiandiaspora.eu  

Wahid Saleh, Press Officer Tel: 010- 511 44 00 wahid.saleh@indiandiaspora.eu 

 

Wij zien er naar uit u te verwelkomen op 29 september a.s. in Den Haag. 

 

Het FIDE Team 
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