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El pasado 22 de febrero disfrutamos de una
fascinante velada llena de colorido y sabor
a Colombia. El tema que nos regaló Julia
E. Derwort-Villamizar nos hizo viajar por
todas las regiones de este bello país; desde
Bogotá hasta la florida Barranquilla y la
hermosa Cartagena de Indias. Haciendo un
recorrido por la literatura, la música, la
naturaleza, así como por sus maravillosas
aportaciones al mundo: su exportación de
flores y su delicioso y bien conocido café.
Como siempre, degustamos sabrosos
aperitivos del país, y, nos encantó
compartir una noche más con todos
nuestros amigos de El Bosco. Los
esperamos el 15 de marzo de 2013 con
una interesante charla sobre: “Los
emigrantes españoles que vinieron a los
Países Bajos en los años 60”

Op 22 februari 2013 hield mevrouw Julia
Villamizar een gloedvol betoog over haar
geboorteland, Colombia.
Daaruit bleek eenduidig dat Colombia
eindeloos veel meer is dan het negatieve
beeld dat de media ons meestal
presenteren. Mevrouw Villamizar ging in
op de flora, fauna, geografie en bevolking.
Colombia kent ongeveer 45.000
verschillende plantensoorten en dat is 15
tot 20% van het wereldtotaal.
Het land heeft eigenlijk alles te bieden :
zeeën (2 oceanen), vruchtbare vlakten,
woestijnen, heuvels en hooggebergte,
meren, rivieren, stranden en de daarbij
behorende activiteiten.
Het land is zeer rijk aan delfstoffen en
behoort tot de top als het gaat om
koffieproductie. Niet voor niets is “Café de
Colombia” een wereldberoemd
gedeponeerd handelsmerk.
Door een sterke agrarische sector en
florerende industrieën (vooral chemie, olie
en voedingsmiddelen) beschikt Colombia
over een “booming” economie en vormt
het de vierde economie van Latijns
Amerika.
Op het gebied van architectuur spreken
vooral de koloniale en militaire
architectuur aan.
Al met al een lezing om met genoegen aan
terug te denken.
De volgende bijeenkomst vindt plaats op
vrijdag 15 maart 2013. Het thema is dan
“Spaanse gastarbeiders in Brabant” waarin
wordt teruggeblikt naar de jaren zestig en
zeventig en waarin wordt aangegeven hoe
het deze arbeiders is vergaan, hoe zij zich
hebben aangepast in Brabant etc.
Locatie : HEVO-gebouw De Ontmoeting,
Tulpstraat 2 – 4 Rosmalen. Aanvang
20.00 uur.
Entree € 6,- (zes euro).

