
 

 

Groepsarrangement 
Een vertelling met livemuziek, een verteldiner 
met een 3-gangen menu of een buffet, een 
kookworkshop voor volwassenen of kinderen, 
een kok-aan-huis…  

Privé en zakelijk op maat 
Een verjaardagsfeest, een avond met uw 
kook- of leesclub, uw medekoorleden… Een 
invulling voor een personeelsuitje of een 
netwerkbijeenkomst.  

Met ervaringsdeskundigen 
Onze ervaringsdeskundigen willen graag hun 
levensverhaal met u delen. Maar ook hun 
kook- en muzikale talenten. 

We horen graag uw wensen 
Prijzen in overleg. Contact en informatie: 

Ferran Bach | 06 46 18 45 52  

diptic@diptic.nl | www.diptic.nl 
@bureaudiptic 

 

 

Verteldiners met een uitgebreid buffet. 

 

Liveoptredens door amateur en professionele 
muzikanten. 

 

 

 
De Vertelkaravaan 

Ontmoet onze vertellers 



 

 

 

 

Ali Ahmadi, Afghanistan 
“Het was een angstige, heftige en eenzame reis 
van zes maanden en uiteindelijk belandde ik 
zonder mijn familie in Nederland. Alles was 
anders, alles was vreemd, ik verstond niemand 
en ik was alleen.” 

Ammar Alkhatib, Syrië 
“Vóór de revolutie van 2011 kon het de meeste 

mensen niet schelen of je een christen, een 
soennitische of sjiitische moslim was. Nu 

strijden er mensen uit de hele wereld in Syrië. Er 
zijn zoveel groepen die vechten voor zoveel 
verschillende doelen… Het is zo ingewikkeld 
geworden, zelfs wij snappen het niet meer.” 

 

 

 

 

Jules Pelhan, Suriname 
"Op een gegeven moment vroeg mijn vader: 
wanneer kom je terug? Maar ik wilde niet meer 
terug." In 1970 kwam Jules als 20-jarige naar 
Nederland. Het was een druilerige, koude dag in 
april. Hij kwam op Schiphol aan in zijn 
zomerkleren, zijn oom zou hem opwachten 
maar die was er niet. 

Caroline Kam, Hong Kong 
Haar naam is Ching Wah Kam, wat in het 

Kantonees ‘rustige bloem’ betekent. 
Caroline is in een Boeddhistisch gezin 

opgegroeid. In Antwerpen werd ze 
Katholiek en kreeg ze een nieuwe naam: 
Caroline. Vlakbij de Joodse buurt was ze 

eigenares van een Chinees restaurant. 
“Toen ik jaren later naar Tilburg 

verhuisde kon ik pas opbloeien”. 
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