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15+

1 (za) Reisdag, Sant’Egidio in Maria  
 Basilique
2 (zo) Kapelviering, Trastevere verkennen
3 Psalmgebed, introductie Sant’Egidio
 Rome centrum verkennen
4 Gregoriaans zingen, eten uitdelen
5 Diaconale muziek, daklozenrestaurant
 Rome centrum verkennen
6 Koorworkshop Rome buitenwijken
7 Daklozenrestaurant, zanguitvoering 
 in kapel. Uit in Trastevere
8 Reisdag

Vertrek 1  22 jun - 29 jun 2013
Vertrek 2  7 sep - 14 sep 2013
  andere weken op aanvraag
Aantal  7-14 deelnemers 
Prijs  va. 865 all-in 
Verzekering  (optie, va.) rv: 15, (optie, va.) av: 55

Programma (indicatie)

Excursies (eigen initiatief / niet bij de prijs inbegrepen)
• Tijdens het programma is er regelmatig vrije tijd. Met 
 het team kun je de stad verkennen.
• De stad Rome is één groot museum, dus je komt ogen te 
 kort, waar je ook loopt.

Italië | Muziekreis

Ontdek de achterkant van Rome

Het project
Sant’Egidio is een christelijke lekengemeenschap die in
ruim zeventig landen present is. Zij komen regelmatig 
samen voor gebed en sluiten vriendschap met de armsten 
van de eigen stad. Op wereldschaal zet Sant’Egidio 
zich in voor de dialoog tussen godsdiensten en de 
vreedzame oplossing van conflicten. Het centrum van de 
gemeenschap is gevestigd in de wijk Trastevere.

Het werk
Het muziekproject

 Je krijgt in Rome zangworkshops in een prachtige 
 kloosterkapel. Vanuit Nederland gaat professionele 
 zangbegeleiding mee.
Het daklozenproject (via Sant’Egidio)

 Je werkt mee met Sant’Egidio door kleding te sorteren, 
 mee te helpen in een daklozenrestaurant en door
 daklozen op straat op te zoeken.

Het verblijf
Accommodatie

 Je logeert in de kloostertuin van de Marist Fathers ofwel  
 de ‘Padri Maristi’. Op de hoogste berg van Rome mag je 
 overnachten in tenten die je zelf meeneemt. De 
temperatuur is in juni en september heerlijk (22-27 °C).
Voorzieningen

 In de tuin, onder het klooster, vind je een eenvoudige 
 keuken, WC en douche. Stromend water en elecktriciteit 
 zijn aanwezig.
Maaltijden

 Je doet zelf inkopen op de lokale markt en kookt zelf.
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Foto’s

1 Je slaapt in je eigen tent
2 De ‘fathers’ van de Padri Maristi
3 Je hebt leuk contact 
4 Het Patheon – móet je gezien 
 hebben
5 De kloosterkapel waar je zingt.
6 Twee daklozen in Trastevere
7 De Fiat 500 hoort thuis in Italië
8 Het station waar je overstapt op 
 metrolijn 8 
9 Even zitten op één van de vele 
 trappen
10 De Sint-Pieter aan de 
 overkantzijde van de Tiber



Meewerken aan millenniumdoelen
Doordat je aandacht geeft aan daklozen, 
maak je van een anoniem iemand een 
persoon. Door iemands naam uit te 
spreken, maak je soms iemands hele dag 
goed. Zo simpel kan het zijn om belangrijk 
werk te doen. Duizenden mensen vinden 
geborgenheid bij Sant’ Egidio. 

Het is triest dat zelfs in West-Europa zoveel 
mensen op voedselbanken en gaarkeukens 
zijn aangewezen. Bij de gaarkeukens van 
Sant’Egidio krijgen 2x per week 1500 
mensen te eten. Bij Sant’ Egidio krijgen alle 
bezoekers persoonlijke aandacht en hulp met 
allerlei praktische zaken.

Meer informatie op www.millenniumdoelen.nl

Waarom dit project? 

Zeer complete Rome-ervaring
Lopend door Rome ervaar je – als toerist – de prachtige, 
duizendjarige stad. Zingend in de kloosterkapel beleef 
je de diepe emotie van het geloof. Pratend met daklozen 
ontdek je dat Rome een stad is met dagelijkse problemen.  

Top-ervaring als koor
Wanneer je de zang van je koor (of van jezelf) wilt 
verbeteren, dan is dit jouw reis. In een prachtige 
kloosterkapel ga je iedere ochtend met zingen aan de slag.
Je techniek en je beleving bij zang gaat met sprongen 
vooruit. 

Je ontmoet geïnspireerde christenen
Hier ontmoet je christenen die de daad bij het woord 
voegen. Geïnspireerde mensen, waar je warm van wordt. 
‘Zo kan het ook!’ denk je af en toe, als je met deze mensen 
optrekt.

Zelf regelen 
• Een identiteitskaart is voldoende, een paspoort 
 mag natuurlijk ook.
 www.paspoortinformatie.nl
• Reisverzekering incl. vrijwilligerswerk zelf regelen
 of via Livingstone

Dit projectfolio is gepubliceerd in november 2012.
Ontwikkelingen op het project hebben invloed op het 
programma en werk van deze reizen. Actuele informatie 
van ieder project vind je op de website. Alle projectfolio’s 
kun je downloaden.

www.Livingstonereizen.nl | 033-2778578


