Invitație de a vă alătura inițiativei Danube-Networkers de
coacere, cu motto-ul: A împărți pâine înseamnă a-ți păsa!
Danube-Networkers din Ulm vă invită să participați la o nouă inițiativă de coacere cu motto-ul “A
împărți pâine înseamnă a-ți păsa”. Coaceți și împărțiți aluatul Vrăbii dunărene ca un simbol al
prieteniei și interesului față de alții. Este o invitație la o acțiune comună pentru a promova o
comunitate europeană bazată pe pace și solidaritate. Împărțiți Vrăbiile cu persoane și grupuri cu
care nu ați avut sau ați avut prea puțin contact până acum. Pot fi: un vecin, o familie tânără care
trăiește pe cealaltă parte a străzii, dar și elevi, oameni din cluburi, persoane din casele de bătrâni
sau persoane cu handicap, deținuți, persoane fără adăpost etc. Prin împărțirea Vrăbiilor, stabiliți
un semn de prietenie cu oameni de toate vârstele, alte origini etnice și medii sociale.

Cum s-a ajuns la idee
În toată Europa, pâinea nu este doar mâncare, ea este de asemenea, un simbol al comunității, al
împărțirii și al responsabilității pentru ceilalți- în toate religiile și culturile. Păsările traversează
distanțe mari și sunt, de asemenea, mesageri. Mai ales porumbelul, care este văzut ca un simbol al
păcii și iubirii. În Ulm, vrabia este un simbol al acestui oraș. Potrivit unei vechi legende, cetățenii din
Ulm aveau nevoie de o grindă deosebit de mare pentru construcția Catedralei din Ulm, dar nu au
putut să o treacă prin poarta orașului. În timp ce erau pe punctul de a rupe poarta, au observat o
vrabie purtând un pai pentru cuibul ei, pe care, l-a întors de la transversal la longitudinal în cioc,
pentru a-l trece printr-o deschidere. Așa-numita Vrabie din Ulm i-a inspirat să gândească creativ și să
rezolve o problemă care părea fără soluție înainte. Astfel, Danube-Networkers din Ulm au inițiat o
nouă acțiune prin crearea Vrabiei dunărene din Ulm din aluat cu drojdie. Mica pasăre poartă în ciocul
său drapelul european ca simbol al prieteniei și al păcii în toate țările dunărene, precum și în întreaga
Europă.

Am început noua acțiune în Ulm în ianuarie 2019. În fiecare iarnă, biserica Paulus din Ulm își
deschide porțile către oamenii săraci și nevoiași și devine o așa-numită "Vesperkirche" timp de o
lună. Toată lumea care vrea o masă caldă și companie, este invitată. Câteva sute de mese sunt servite
în fiecare zi. Nevoiașii primesc masa la un preț scăzut. Alți cetățeni sunt, de asemenea, invitați să
mănânce acolo, dar plătesc prețul obișnuit. Astfel, oameni de origini sociale diferite se întâlnesc aici
și se cunosc.
Danube-Networkers din Ulm au susținut anul acesta "Vesperkirche" cu un tratament special: Pe 4
februarie, am copt 300 de Vrăbii dunărene din Ulm cu steagul european în cioc. Pe 5 februarie le-am
donat la 300 de persoane în "Vesperkirche" ca simbol al prieteniei și al păcii - în Ulm, în țările
dunărene și în Europa. În acest fel, Vrabia dunăreană nu este doar un simbol pentru a împărți și a-ți
păsa, ci și un simbol al învățării reciproce și al respectului reciproc.
Mai jos vedeți o fotografie a grupului voluntar de coacere și rezultatul acțiunii de coacere.

Vă invităm să vă alăturați. Începeți să coaceți cu familia sau în grup Vrăbiile dunărene pe bază de
aluat cu drojdie și să le împărțiți cu oameni din comunitatea dvs. pe care nu-i știți bine sau deloc.
Sperăm că Vrabia noastră dunăreană va zbura în multe țări dunărene și va aduce un semn de
prietenie și pace în multe gospodării, școli și comunități din regiunea Dunării și în Europa. A împărți
înseamnă a-ți păsa!
Spuneți-ne cu cine ați împărțit Vrăbiile dunărene și mesajul lor. Ar fi minunat să ne trimiteți fotografii
cu acțiunile dvs. de coacere, pentru a documenta această mare acțiune comună și pentru a le publica
pe site-ul nostru. Pentru a putea publica fotografiile, vom avea nevoie de consimțământul
fotografului / proprietarului fotografiilor și a persoanelor din fotografii. Vă rugăm să completați
formularul de acord anexat.
Așteptăm cu nerăbdare să vedem mici Vrăbii dunărene în toată regiunea Dunării.
Danube-Networkers

