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Jaarverslag 2016 Dialoog in Actie 
 
 
In 2016 zette Dialoog in Actie de groei van 2015 door. We organiseerden 
dialoogbijeenkomsten rondom het Veiligheidspact tegen discriminatie, 
trainingen voor dialoogbegeleiders en een succesvol dialoogtraject 
rondom het Sinterklaasfeest in Amsterdam Zuidoost. Prominente 
thema’s in 2016: Vitaliteit ontmoet kwetsbaarheid, Veiligheidspact 
tegen discriminatie, Slavernij, Jong ontmoet oud en Jezelf kunnen zijn in 
Amsterdam. 
 

1. DIALOOGBIJEENKOMSTEN 
 
1.1.  Vitaliteit ontmoet kwetsbaarheid 
 In 2013 en 2014 organiseerden we veel bijeenkomsten rondom ouder 
worden en zorg om zorg. Dit was mogelijk dankzij de ondersteuning door 
het programma VITOK van het fonds Sluyterman van Loo en het RCOAK. 
In 2015 en 2016 hebben we doorgewerkt aan het vervolg op dit project. 
We willen de opgebouwde kennis, ervaring en het netwerk niet verloren 
laten gaan. Er is een plan om in drie jaar zes DialoogCafés in Amsterdam 
Zuid op te zetten, in woonzorgcentra en op plekken waar ouderen bij 
elkaar komen. Dit plan krijgt actieve ondersteuning van het Stadsdeel 
Amsterdam Zuid, het Oranjefonds, het fonds Sluyterman van Loo en het 
RCOAK. Inmiddels draaien al vier DialoogCafés: in het Amstelhuis, 
Olympisch Kwartier, d’Oude Raai en Huis van de Wijk Buitenveldert. Ook 
in Zuidoost zijn we begonnen met het opzetten van een café. 
 
1.2. Veiligheidspact tegen discriminatie 
We werken veel samen met vertegenwoordigers van de Liberaal Joodse 
Gemeenschap, de Protestantse Kerk Amsterdam en de Moskee Al Kabir. 
In 2014-2016 hebben we samen een project uitgevoerd: Goede 
Gesprekken Doen Wonderen. Gezien de actualiteit was het thema 
Veiligheid. Na een aanslag kunnen we snel een solidariteitsactie 
organiseren, zo is gebleken. Op 25 maart 2016 kwamen de 
samenwerkende organisaties samen in de Moskee Al Kabir. Hier was 
burgemeester Van der Laan en de hoofdcommissaris van politie aanwezig. 

Ook kwamen we direct in actie toen Amsterdammers in West een anti-
homoflyer in hun brievenbus kregen. Het Pact heeft toen een ‘tegenflyer’ 
geproduceerd, verspreid via sociale media en uitgedeeld en besproken in 
de eigen organisatie.  
 
1.3. Herdenking van het slavernijverleden en vieren van de 
bevrijding.  
Samen met Surinaamse Amsterdammers organiseert Dialoog in Actie elke 
junimaand vier activiteiten op weg naar de nationale Slavernijherdenking 
op 1 juli. Op 1 juni is er altijd een herdenkingstocht (Memre waka) vanaf 
het Amsterdam Museum naar de ambtswoning van de burgemeester. 
Hier vindt een herdenking plaats. 's Avonds is er een verhalenbijeenkomst 
in Café Mansro. Op 14 juni 2016 vond de jaarlijkse herdenking met 
bevrijdingsfeest plaats voor Café Mansro in de Pijp. Op 17 juni was er een 
Keti Koti Dialoogtafel met rituelen rondom de vraag: hoe gaan we samen 
verder? Een bijzondere gebeurtenis is de jaarlijkse Eliezerdag, op de 
laatste woensdag in juni. Elk jaar vaart een boot vanaf de steiger voor de 
Heinekenbrouwerij naar de Joodse begraafplaats in Ouderkerk a/d 
Amstel. Hier ligt Eliezer begraven, een tot slaaf gemaakte die is gestorven 
in 1629. Met rituelen en toespraken denken we aan hem en via hem aan 
de slavernijgeschiedenis. Al deze activiteiten ontstaan in samenwerking 
met Café Mansro, Vereniging Opo Kondreman en Stichting Eer en Herstel.  
 
1.4.  Rondom Jezelf kunnen zijn: culturele, religieuze en seksuele 
diversiteit. 
In oktober en november hebben we een serie dialogen georganiseerd 
rondom het thema Ouder Worden en Jezelf Kunnen Zijn. Dit project 
deden we in samenwerking met Cordaan, Dynamo, SOOZ, Amstelring, 
Combiwel, COC en Peter van Maaren. In woonzorgcentra bestaat het 
keurmerk Roze Loper. Dialoog in Actie organiseerde vijf dialogen rondom 
dit thema. Het traject werk afgesloten met een feestelijke bijeenkomst in 
het Huis van de Wijk Buitenveldert. Zonder de enthousiaste medewerking 
van vrijwilliger Peter van Maaren had dit project niet kunnen 
plaatsvinden. In 2017 organiseren we dialogen tussen jongeren en 
ouderen rondom dit thema. 
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1.5.   Sinterklaas in Amsterdam Zuidoost 
In december 2015 waren er ongeregeldheden in winkelcentrum 
Reigersbos rondom de intocht van Sinterklaas. Er waren schermutselingen 
en er vielen klappen. Het stadsdeel heeft Dialoog in Actie opdracht 
verleend om een dialoogproces op gang te brengen. De gesprekken over 
dit thema konden rekenen op veel belangstelling uit de buurt. Er bleek 
genoeg vertrouwen om open gesprekken te voeren. Een groep 
buurtbewoners heeft zich spontaan opgeworpen om een alternatieve 
intocht te organiseren.  

 
1.6.        Dialoog op scholen 
In voorgaande jaren voerden we dialoogtrajecten uit op tien scholen. 
Verleden jaar besloten we op een paar scholen gastlessen aan te bieden, 
liefst voor diverse klassen. Met name op de Morgenster in Zuidoost en de 
Springstok in Zuid hebben we lessen gegeven. Ook hebben we workshops 
gehouden op het Sweelinck (VMBO-T Zuid) en het Amsterdams Lyceum. 
De Scholekster deed ook mee. Hier verzorgde Pieter Mostert een 
inspirerende training voor onze vrijwilligers. Een klas van de Springstok en 
de Scholekster hebben het Woonzorgcentrum d’Oude Raai bezocht. De 
klas van Springstok ging op bezoek bij het Stadsdeelkantoor en de 
Voedselbank. 
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2. Dialoog in beeld 

Vitaal Ontmoet Kwetsbaar
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Jong ontmoet oud 
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Veiligheidspact tegen discriminatie in Moskee de Vrede 
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In moskee Al Kabir 

ir  
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Herdenking slavernijverleden: Keti Koti Dialoogtafel 
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Jezelf zijn: Huis van de Wijk Rivierenbuurt 
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Zuid-Oost: herdenken slavernij 
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Zuidoost: Hoe kunnen we een Sinterklaasfeest vieren voor alle Amsterdammers 
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3. Alle bijeenkomsten op een rijtje: 
 

Vitaliteit ontmoet kwetsbaarheid: DialoogCafés voor en door ouderen: 

 

• 25 januari 2016 in d’Oude Raai over Ouder worden - ca 35 

deelnemers; 

• 8 februari 2016 Olympisch Kwartier met kinderen maandaggroep  

ca 30 deelnemers; 

• 23 februari 2016 d’Oude Raai met kinderen van groep 6,7,8 

Scholekster -ca 60 deelnemers; 

• 5 mei 2016 d’Oude Raai met jongerenwerk over Vrijheid - ca 60 

deelnemers; 

• 5 mei 2016 in Woonzorgcentrum Buitenveldert  - ca 30 

deelnemers; 

• 2 juni 2016 in Amstelhuis met groepen 'Ontmoeting' over 

Samenleven - ca 70 deelnemers; 

• 21 juni 2016 D’ Oude Raai over Smaak, in de Week van de smaak - 

ca 50 deelnemers; 

• 25 januari 2017 Huis vd Wijk Buitenveldert over meaning of life en 

cultuur met hulp van studenten van de HVA- ca 30 deelnemers; 

• 16 februari 2017 Nieuwe Poort over cultuur - 70 deelnemers. 

 

 

 

Veiligheidspact 

 

• 25 maart Moskee Al Kabir - 200 deelnemers 

• 30 maart Moskee de Vrede, samenleven met alle verschillen: 70-

80 mensen  

• 10 mei Hofkerk, over Vrijheid - ca 65 deelnemers; 

• 2 juni, Amstelhuis, Buurman (Arrhaghmane): Samenleven met alle 

verschillen - 70 deelnemers; 

• 2 november, Crea; over Liefde, vriendschap en discriminatie - ca 

10 deelnemers; 

• 8 december, Moskee Al Kabir, over Moslimhaat, Jodenhaat, 

homohaat - ca 70 deelnemers. 

Deze activiteiten organiseren we samen met de Liberaal Joodse 

Gemeente, Moskee Al Kabir, Stichting Ibno Khaldoun en de Protestantse 

Kerk Amsterdam. Dialoog in Actie is lid van de kerngroep van het 

Veiligheidspact 

Herdenking slavernijverleden en vieren bevrijding 

• 1 juni herdenking voor het Huis van de burgemeester met onder 

meer een toespraak van Eddy Linthorst, voorzitter Dialoog in 

Actie; 

• 14 juni herdenking en bevrijdingsfeest voor Café Mansro; 

17 juni Keti Koti Dialoogtafel; 

• 30 juni Elieserdag: vanaf Amsterdam Zuid naar joodse 

begraafplaast Ouderkerk aan de Amstel. 
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Dialogen rondom jezelf kunnen zijn: culturele, religieuze en seksuele 

diversiteit 

• 20 september D'Oude Raai met ongeveer 25 deelnemers en 

optreden Rozenkoor 

• 25 oktober, 19.00 uur Huis van de Wijk Buitenveldert 

dialoogmaaltijd met ca. 30 deelnemers 

• 13 oktober, 17.00 uur Ontmoeting/Buurman/Amstelhuis, 

dialoogmaaltijd met 40 deelnemers 

• 8 november 15.00, Huis van de Wijk Rivierenbuurt High tea met 

ca.23 deelnemers 

• 24 november, 18.00 uur Dialoogmaaltijd, Huis van de Wijk 

Olympus,  

• met 22 deelnemers 

 

Dialogen in Zuidoost 

• 16 juni 2016, Bibliotheek Reigersbos - Wat betekent de 

herdenking van de slavernij voor ons? 100 deelnemers; 

• 28 september in de Bibliotheek Reigersbos - Kunnen we een 

Sinterklaasfeest organiseren voor alle kinderen van Zuidoost? 80 

deelnemers. 

DialoogCafés - Vitaal Ontmoet Kwetsbaar 

In het Olympisch Kwartier hebben we ons eerste DialoogCafé opgericht. 

Er komen ongeveer 15 deelnemers per avond. 

 

Thematisch overzicht 

11/1 Compassie 
8/2 Wie is de liefste, met de kinderen van de maandagmiddaggroep 
14/3 De kunst van het ontvangen 
11/4 Grenzen 
9/5 In dialoog over het bijbelverhaal Bartiméus 
13/6  De pijn van het verleden 
12/9  Moeten we alles wat kan willen? Genetische screening 
10/10  Vriendschap 
14/11 Voltooid leven? 
12/12 Filosofie van het kijken 

 

Dit DialoogCafé is een initiatief van Dialoog in Actie in samenwerking met 

Cordaan en de Willem de Zwijgerkerk.  

 

Het DialoogCafé in d’Oude Raai is gestart in januari 2016 
In februari was de bijeenkomst met kinderen van de Scholekster 
 

Thematisch overzicht 

25/1 Opening over ouder worden met Dansdemonstratie - 35 deelnemers 
29/3 Gelukkig in de Pijp- 15 deelnemers 
19/4 Gouden jaren - 10 deelnemers 
5/5 Bevrijdingsfeest - 60 deelnemers 
17/5 Welkom- 4 deelnemers  
21/6 Smaak - 50 deelnemers 
20/9 Jezelf zijn - 30 deelnemers 
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In de tweede helft van 2016 zijn we van start gegaan met een DialoogCafé 

in Buitenveldert en in het Amstelhuis. 

Dialoogcafé Buitenveldert 

Dit café is een samenwerkingsverband met het Huis van de Wijk 

Buitenveldert, Dynamo en Dialoog in Actie. Er komen ongeveer 8-10 

mensen op een avond 

- 12/7 Waar kom jij je huis voor uit? 
- 13/9 Eenzaamheid: is het erg? 
- 12/10 Gedragsverandering 
- 16/11 Wat doet het nieuws met je? 
- 16/1 De zin van het leven 
 

Dialoogcafé Amstelhuis/De Buurman 

We hebben een dialoogcafé opgezet in het Amstelhuis/De buurman. Deze 

is op maandagochtend met de Turkse vrouwengroep, bewoners van het 

Amstelhuis en enkele buurtgenoten. Hier hebben we vier bijeenkomsten 

georganiseerd. 

- 17/10 Ouder worden en zorgen voor - 20 deelnemers 
- 14/11 Geluk - 23 deelnemers 
- 12/12 Feest - 25 deelnemers 
- 6/2 Migreren en verhuizen, met film van Fidan Ekiz - 20 deelnemers 
 

 

 

Diverse bijeenkomsten 

Donderdag 25 februari, 19.30 uur: dialoogbijeenkomst met studenten van de 

Vrije Universiteit over 
Leve(n) lang leren en Bildung. 16 deelnemers 
 

• Donderdagochtend 12 mei, 10.30 uur Dialoogcafé Zuid-Oost 
Thema: Gelukkig in Gaasperdam?! 
Wanneer: Donderdagochtend 12 mei, 10.30-12.30 uur 

• 5 mei Dialoogontbijt Al Maarif met de kinderen van de stichting, 
buurtbewoners en gespreksleiders; 80 deelnemers 
Dinsdagavond 14 juni - Slotervaart Dialoogbijeenkomst 
Community LolaLuid, 19:00 inloop, 19:30  
Thema: vrijheid 

• Woensdagavond 21 december 18.30 uur, dialoogmaaltijd in Café 
Mansro over gedeelde geschiedenis 
Wanneer: 21 december 18.30 uur-21.00 uur 

 

Trainingen voor de vrijwilligers 

Woensdagmiddag 27 januari, 14.00 uur: Training in de Socratische 
gespreksmethode Vrije Universiteit, in samenwerking met New 
Connective en studentenvereniging Icarus. 
 
Woensdag 23 maart, Vrije Universiteit, 18.00-21.00 uur: Dialoogtraining 
voor gevorderden 
Boelelaan 1105, VU, (zaalnummer volgt later). Trainer: Karel van Haaften 
Maandagavond 19 september 17.00 uur-21.00 uur training voor 
beginners dialoog in Zuidoost 
Training in de Socratische gespreksmethode door Karel van Haaften 
 
Donderdagmiddag 22 september 14.00 uur Masterclass Dialoog met 
kinderen en jongeren 
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Proef aan verschillende gespreksvormen en verbreed je vakmanschap! 
Op 22 september delen Marijke Dinnissen en Joke Jongejan hun 
belangrijkste inzichten rond het thema Dialoog met jonge mensen. Beide 
zijn de afgelopen jaren zeer actief in het begeleiden en faciliteren van 
dialogen met kinderen en jongeren. 
 
Op 6 juni 2016 is er een training filosoferen met kinderen voor die 
vrijwilligers die meehelpen met de dialogen tussen ouderen en kinderen. 
Hier waren 10 deelnemers. 
Op 18 januari gaven Karel van Haaften en Joke Jongejan een dialoogles 
voor studenten van religiewetenschappen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitgelicht: Dialoogproces rondom het Sinterklaasfeest en Zwarte 

Piet in Zuidoost 

Kan de dialoog en Dialoog in Actie bijdragen aan de spanningen in de 
samenleving rondom Zwarte Piet? Onlangs heeft de stichting een 
succesvol dialoogproces afgerond in Amsterdam Zuidoost. Wat waren de 
factoren die dit deden slagen? 
 
De aanleiding 
In december 2015 waren er ongeregeldheden in winkelcentrum 
Reigersbos rondom de intocht van Sinterklaas. Er waren schermutselingen 
en er vielen klappen. Het stadsdeel vroeg aan Dialoog in Actie een 
dialoogproces op gang te brengen. 
 
Verkennende gesprekken met de partijen 
Eerst zijn er afzonderlijke gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers 
van de winkeliersvereniging, de actievoerders, betrokken bewoners van 
Gaasperdam, de wijkregisseur en de ambtenaren. Bij deze gesprekken 
was altijd Frank Mansro betrokken. Bij alle winkels in Reigersbos heeft 
iemand van DiA persoonlijk flyers en poster afgegeven. Ter plekke ging 
Gert-Jan Wijnands in gesprek met de betrokkenen. 
 
Rol ambtenaren 
Na deze verkennende gesprekken spraken een groot aantal actievoerders 
uit dat ze niet mee wilden doen met de dialoog. In hun woorden: ‘wij 
praten al heel lang over Zwarte Piet, het moet nu afgelopen zijn, het moet 
veranderen.’ Wij besloten toen de opdracht terug te geven. In een 
persoonlijk gesprek met de betrokken ambtenaar sprak deze uit dat hij de 
opdracht niet terug wilde terugnemen: ‘dan gaan we maar in dialoog met 
de mensen die wel willen’. Vanaf toen zijn we maandelijks met een 
groepje ambtenaren bij elkaar gekomen om de voortgang te bespreken. 
In onderling vertrouwen. 
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Dialogen en training 
Het voorstel omvatte een dialoog als kennismaking halverwege juni. 
Omdat dit de maand van de Keti Koti herdenking is, ging deze over de 
betekenis van het slavernijverleden voor de betrokkenen. Half september 
was er een training in de dialoog in Zuidoost. En op 28 september, vlak 
voor de actualiteit, de grote dialoogbijeenkomst over de vraag: kunnen 
we een Sinterklaasfeest organiseren voor alle kinderen van Zuidoost? 
 
De dialoog 
Ervaren vrijwilligers leidde de gesprekstafels van ongeveer 8 personen. 
Elke tafel had een secondant die de training in september gevolgd had. 
Het begin van de avond was spannend, omdat de actievoerders, die toch 
gekomen waren, weigerden in gespreksgroepen uiteen te gaan. ‘We 
willen eerst weten wat de uitkomst wordt’, aldus de actievoerders. Mede 
dankzij de hulp van een ambtenaar ging men in groepen uiteen. Daarna 
veranderde de sfeer: er werd gelachten, men was boos op zijn tijd, er 
werd naar elkaar geluisterd en men was creatief. Praten in kleine groepen 
aan de hand van vragen en ervaringen verbroederd. Belangrijke vraag 
was: wat is de kern van het Sinterklaasfeest? Aan het eind van de avond 
lagen er zeven plannen voor een nieuwe Sinterklaasviering. En was er een 
groep bewoners die samen een nieuwe intocht wilden organiseren. Op dit 
moment vinden de vergaderingen plaats en op 3 december is de intocht 
van de All-Inclusive Sinterklaas in de Amsterdamse Poort. 
Er is ook pijn 
Aan de bijeenkomsten deden mensen mee die zich jaren hebben ingezet 
voor de kinderen, het feest en in hun rol als Zwarte Piet.  
 
 
De indeling van de gesprekken over het Sinterklaasfeest voor de 
gespreksleiders: 
 

Voorstelrondje: noem je naam. Vertel waar je als eerste aan denkt bij het 
Sinterklaasfeest vieren. Gespreksleider maak er een vraag van. 
 
Ervaringen: Welke ervaring met het Sinterklaasfeest heeft veel indruk op 
je gemaakt?  
 
Aanvullende vragen: hoe vierden jullie het thuis of hoe heb je het vroeger 
gevierd? Hoe ben je er nu mee bezig? Vraag door naar concrete 
voorbeelden. Wanneer was dat? Waar was dat? 
Neem even een moment rust. Vraag dan: wat is de kern, wat is het 
belangrijkste van het Sinterklaasfeest? Denk even voor jezelf na 
En vraag dan: hoe zou het ideale Sinterklaasfeest voor alle kinderen van 
Zuidoost eruit  kunnen zien?  
Vraag de deelnemers eventueel te dromen over het ideale feest 
 
Dromen: Kijk samen naar de verschillende dromen, idealen of beelden 
van dit Sinterklaasfeest. Waar zien we overeenkomsten en waar zien we 
verschillen? 
 
Wat is volgens ons de kern van het Sinterklaasfeest, wat willen we 
vasthouden en wat mag er veranderen?  
 
Doen: Kunnen we tot consensus aan deze tafel komen en één 
beeld/ideaal/droom kiezen? Welke basisvorm kunnen we allen 
onderschrijven? 
Wat kun je zelf doen om bij te dragen aan een fijne Sinterklaasviering hier 
in Zuidoost? 
 
Hoe was dit gesprek? Rondje ter afsluiting 
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