
E Fest vun der Integratioun 

Moment emol, wäerten der elo eng Rei vun iech denken, d’Maacher Drauwen- a Wäifest 
ass dach, wéi den Numm et seet, e  Wäifest mat Animatioun ronderëm, a Promotioun 
fir de Wäin... Mee, e Fest vun der Integratioun ?? 

Abee, esou falsch ass déi Ausso sécher net. Vu jee hier huet d’Maacher Wäifest vun no 
awer och vu wäit Leit op eis schéi Musel gezunn. An d’Leit wäerte mer Recht ginn, 
wann ech soen, datt do keen ausgesënnert ginn ass. Jiddereen huet sech relativ schnell 
“doheem” gefillt, ass mat Onbekannten an d’Gespréich komm an huet nei Leit kenne 
geléiert. Jiddereen fillt sech bei esou Fester “integréiert”, wann net direkt, da spéitstens 
nom zweete Patt... .  

Dat gëllt och fir eis Touristen. Mir Lëtzebuerger – d’Miseler un sech e bësse manner – 
sinn dach schonn relativ “reservéiert”, wann et ëm de Kontakt mat Friemen, mat 
Touristen geet. Mir brauchen eis Zäit, an de “Wëllkomm” spiert den Tourist net ëmmer 
beim éischte Kontakt. Op eise Wäifester laanscht Musel ass dat awer anescht. 
D’Touristen genéissen déi flott Animatioun, an eis Wënzer presentéieren ganz oppen a 
voller Houfert hier beschte Wäiner a wëllen eis auslännesch Gäscht dovun iwwerzeegen 
– an dat mat Erfolleg! 

D’Maacher Drauwen- a Wäifest huet et schonn éiweg fäerdeg bruecht, duerch säi 
flotten a groussen Animatiounsprogramm auslännesch Gruppen mat hire Frënn op 
Lëtzebuerg ze bréngen. A mëttlerweil kommen si ëmmer nees gären, genéissen eise 
gudde Wäin a verschiddener vun hinnen gehéiere scho bal zu der Famill. 

Dëst Joer wäert mam Aline fir d’éischte Kéier an der Geschicht, eng Lëtzebuerger 
Wäikinnigin gekréint ginn, déi hier Originnen net hei zu Lëtzebuerg huet. Et ass dat e 
Symbol fir eis multikulturell Gesellschaft zu Lëtzebuerg an e couragéierte Schrëtt a 
Richtung Integratioun. D’Aline huet an sengen 4 Joer als Prinzessin gewisen, dat hat de 
Lëtzebuerger Wäin kompetent an authentesch ka vertrieden a mir freeën eis op eis nei 
Botschafterin vun der Musel. 

Dem Roxann, e grousse Merci fir säin Asaz all di Joren a besonnesch fir dat lescht Joer. 
D’Roxann war ëmmer prett fir eise Wäin, eis Regioun, eist Land no baussen ze 
vertrieden an ze promovéieren. An dobäi huet et besonnesch am Ausland Saach- a 
Fachkompetenz bewisen, a wousst och potentiell Touristen vu Lëtzebuerg an senge 
Produkter ze iwwerzeegen. 

Dem Comité des Fêtes kann een alt nees nëmme felicitéieren fir dee flotte Programm a 
Merci soe fir hiren groussen Engagement.  

De Weekend vum Maacher Drauwen- an Wäifest wäert sécher erëm e grousse Erfolleg 
ginn, an d’Leit nees méi no bréngen. Integratioun mécht sech jo bekanntlech iwwer de 
Respekt vun Traditiounen, der Lëtzebuerger Sprooch ... an dem Wäin. Prost! 
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