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Jaarverslag over 2017 
 

I. Overzicht van de activiteiten 
 
In 2017 consolideerde de Stichting Dialoog in Actie de groei van 2015 en 2016. We organiseerden dialoogbijeenkomsten rondom het Veiligheidspact tegen discriminatie, de 
jaarlijkse training en enkele bijeenkomsten rondom Geweldloze Communicatie. Prominente thema’s in 2017: Vitaliteit ontmoet kwetsbaarheid, Veiligheidspact tegen 
discriminatie, Slavernij, Jong ontmoet Oud en Jezelf kunnen zijn in Amsterdam. 
 
 
Vitaliteit ontmoet kwetsbaarheid 
In 2015, 2016 en 2017 hebben we hard gewerkt aan het vervolg op het project Vitaliteit Ontmoet Kwetsbaar, dialogen voor en door ouderen. Zo gaan de opgebouwde kennis, 
ervaring en het netwerk niet verloren. In drie jaar zetten we 6 DialoogCafés in Amsterdam, in Woonzorgcentra en op plekken waar ouderen bijeenkomen. Wij hebben hiervoor 
ondersteuning gevonden van het Stadsdeel Amsterdam Zuid, het Oranjefonds, het fonds Sluyterman van Loo en het RCOAK. Inmiddels draaien onze 6 DialoogCafés: 
Amstelhuis, Olympisch Kwartier, D’Oude Raai, de Buitenhof en Zuidoost. In Huis van de Wijk Lydia is een DialoogCafé in samenwerking met het Socratisch Café. 
 
Veiligheidspact tegen discriminatie 
We werken veel samen met vertegenwoordigers van de Liberaal Joodse Gemeenschap, de Protestantse Kerk Amsterdam en de Moskee Al Kabir. In 2017 hebben we samen het 
vijfjarig lustrum gevierd met een wandeling langs Westerkerk, Moskee Rozengracht (Fatih Moskee), Homo-monument, Amnesty International en Huis van Descartes - met een 
afsluitende bijeenkomst in de Westerkerk. Daar ondertekenden Amnesty Nederland en het Humanistisch Verbond het Pact als nieuwe deelnemers. Eerder in 2017, op 3 
februari, was er een symbolische solidariteitsactie voor de Blauwe Moskee. Deze moskee moest zijn deuren sluiten na bedreigingen als reactie op een aanslag in Quebec. De 
leden van het Veiligheidspact hebben afgesproken elkaar zoveel mogelijk te beschermen; daarom stond op deze dag een groep mensen van alle gezindten voor de moskee. Op 
5 mei gaf Joke Jongejan een presentatie in de Moskee Badr. Die dag waren er ook presentaties bij de Stichting Al Maarif in Betondorp en in de Al Kabir Moskee. Op 6 maart was 
er een drukbezochte bijeenkomst in Moskee de Vrede. 
 
Herdenking van het slavernijverleden en vieren van de bevrijding: Keti Koti 
In samenwerking met diverse clubs organiseert Dialoog in Actie elke junimaand vier activiteiten op weg naar de nationale Slavernijherdenking op 1 juli. Op 1 juni houden we 
een herdenkingstocht (Memre waka) vanaf het Amsterdam Museum naar de ambtswoning van de burgemeester. Hier vindt een herdenking plaats. Die avond is er een 
verhalenbijeenkomst in Café Mansro. Op 11 juni 2017 vond de jaarlijkse herdenking en bevrijdingsfeest plaats in de Sweelinckstraat in de Pijp, voor Surinaams Café Mansro. Op 
15 juni organiseerden we een Keti Koti Dialoogtafel met rituelen rondom de vraag: hoe gaan we samen verder? Een bijzondere gebeurtenis is ook de jaarlijkse Eliezerdag, op de 
laatste woensdag in juni. Dan vaart vertrekt een rondvaartboor van de steiger voor de Heinekenbrouwerij naar de Joodse begraafplaats in Ouderkerk a/d Amstel. Daar ligt 
Eliezer begraven, een tot slaaf gemaakte, die in 1629 overleed. Met rituelen en toespraken denken we aan hem en via hem herdenken we de slavernijgeschiedenis. We 
organiseren deze activiteiten in samenwerking met Café Mansro, Vereniging Opo Kondreman en Stichting Eer en Herstel.  
 
Rondom Jezelf kunnen zijn: culturele, religieuze en seksuele diversiteit. 
In mei en juni hebben we twee dialogen georganiseerd rondom het thema Ouder Worden en Jezelf Kunnen Zijn. Dit project deden we in samenwerking met Cordaan, COC en 
Peter van Maaren. In woonzorgcentra bestaat het keurmerk Roze Loper: een homovriendelijk thuis. 



3 

 

 
 
Dialoog op scholen 
In voorgaande jaren voerden we dialoogtrajacten uit op 10 scholen. In 2017 besloten we op minder scholen gastlessen te geven, maar in méér klassen. Met name op 
Springstok in Zuid hebben we aan meerdere groepen lessen verzorgd. Ook hebben we workshops gegeven op het Sweelinck College (VMBO-T Zuid) en het Amsterdams 
Lyceum. Een klas van de Caharinaschool bezocht het Woonzorgcentrum D’Oude Raai. De Springstok bracht bezoeken aan de Voedselbank en de Al Kabir Moskee. 
 
 

II. Dialoog in beeld 
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D’Oude Raai met Zakaria Almustafa op 5 mei 
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Amstelhuis/Buurman over de liefde 
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Actie Veiligheidspact voor de Blauwe Moskee 
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AZC Bijlmer over ‘thuis’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olympisch Kwartier en 

jongerenwerk over radicalisering 
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De Springstok gaat in dialoog met vrijwilligers van de voedselbank 
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Kleuters van de Springstok in dialoog met meester Gert-Jan 
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Keti Koti in de Pijp 
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Jong en oud Geuzenveld over WOII 
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Olympisch Kwartier 
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Moskee de Vrede 
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Nieuwe Poort 
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Keti Koti Dialoogmaaltijd in juni
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III. Alle bijeenkomsten op een rijtje 
 

1. Grotere dialoogbijeenkomsten 
 

• 25 januari 2017 Huis van de Wijk Buitenveldert over de zin van het leven en cultuur met hulp van studenten van de HVA, 30 deelnemers. 

• 16 februari 2017 Nieuwe Poort over cultuur, > 70 deelnemers. 

• 6 maart Moskee de Vrede over radicalisering en angst, meer dan 50 deelnemers. 

• 6 april AZC Bijlmer met vluchtelingen over thuisvoelen, 25 deelnemers. 

• 28 september Amstelhuis/Buurman over Kom Erbij, 50 deelnemers. 

• 2 november Dialoog in Nieuwe Poort, thema Samen Anders. 
Samen met de Nieuwe Poort en Amsterdam Dialoog openden wij de Week van de Dialoog. Aan deze bijeenkomst nam een groep Syrische 
vluchtelingen deel uit het AZC Bijlmer. Ook waren er deelnemers uit de Harmoniebuurt, die in 2016 aan 3 gezinnen van statushouders een woning 
heeft gegeven. Er waren 45 deelnemers. 

• Dialoog in Café Mansro op 5 december, thema Sinterklaasfeest. 
In Café Mansro vierden we een alternatief Sinterklaasfeest met cadeautjes en een gesprek over 'Het Mooiste Cadeau'. Tevens keken we terug op 
ons geslaagd dialoogproces in Amsterdam Zuidoost rondom de vraag: "Hoe kunnen we een gezellig Sinterklaasfeest vieren voor alle kinderen in 
Amsterdam?" We spraken ook over de gebeurtenissen rondom de Sinterklaasintocht in Dokkum. Enkele nieuwe deelnemers hadden grote moeite 
met de aanpassingen rondom Zwarte Piet. Er waren 29 deelnemers aan het gesprek. 

      •     10 december Dialoog in Studio K over vluchtelingen 15 deelnemers. 

 

2. Trainingen voor de vrijwilligers 
Op 16 november was de jaarlijkse training voor vrijwilligers op de VU. Er waren 24 deelnemers. 
 

3. DialoogCafés 
 

Er zijn nu 6 maandelijkse DialoogCafés: 
• Olympisch Kwartier; 
• D’Oude Raai/Woonzorgcentrum Buitenveldert; 
• Huis van de Wijk Buitenveldert/Buitenhof; 
• Amstelhuis; 
• Buurthuis Holendrecht, Amsterdam Zuidoost; 
• Huis van de Wijk Lydia (in samenwerking met het Socratisch Café Amsterdam). 
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Dialoogcafé Olympisch Kwartier 
DialoogCafé Olympisch Kwartier is een initiatief van Dialoog in Actie samen met Cordaan en de Willem de Zwijgerkerk. Dominee Niek Scholte richtte in de 
Willem de Zwijgerkerk een expositie in.  

 
Thematisch overzicht 
16/1 Opnieuw beginnen 
13/2 Kiezen 
10/4 Idealen 
8/5 Vervreemding en Radicalisering, i.s.m. Jongerenwerk 
12/6 Welkom in de buurt 
11/9      Geweldloze Communicatie 
9/10      Geweld: wanneer is geweld gerechtvaardigd? 
13/11    Autoriteit 
11/12    Dialoogmaaltijd 'Verlangen naar Vrede' 
 
 

Het DialoogCafé in D’Oude Raai en Dialoogcafé Woonzorgcentrum Buitenveldert 
 
Thematisch overzicht  
5/5 Vluchten, 30 deelnemers 
17/5 Liefde met kinderen van de Sint Catharinaschool 
29/9  Woonzorgcentrum Buitenveldert: Tempo Doeloe, 60 deelnemers. 

 
 
DialoogCafé Buitenveldert 
 
Thematisch overzicht 
18/1 De zin van het leven 
15/2 Woede 
15/3  Kiezen 
19/4 Goed gesprek 
17/5 Vervreemding 
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21/6 Dialoogmaaltijd over vakantie met filmfragment Alain de Botton 
20/9 Van angst naar mogelijkheden 
18/10 Hoe houd je de moed erin? 
15/11 Verzoening en vergeving. 

 
 
DialoogCafé Buitenhof 
8/12 Thuisvoelen. 

 
 
DialoogCafé Amstelhuis/De Buurman 
 
Thematisch overzicht 
6/2 Migratie 
6/3  Nederlandse cultuur 
10/4  Alles komt goed 
11/5  Dialoog tussen jongeren en ouderen over jong zijn, oud zijn en de liefde 
28/9  Dialoogmaaltijd 'Kom erbij' 
16/10  Gezelligheid 
20/11 Gedichten: aan de hand van een Turks gedicht gesproken over lijden 
18/12  Feest. 
 

Buurthuis Holendrecht 
 
Thematisch overzicht 
-  9/2 Familiegeschiedenis 
- 30/3 Gelukkig oud(er) worden 
- 18/5 Vrijheid 
- 15/6  Deelnemers Holendrecht zijn naar Keti Koti Dialoog in Zuid geweest 
- 19/10 Sprookjes: thema’s van sprookjes 
- 9/11  Goed wonen? 
- 21/12 Feest: wat geeft ons energie. 
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Huis van de Wijk Lydia, samen met Socratisch Café Amsterdam 
Elke maand gemiddeld 20 actieve deelnemers. 

 
Thematisch overzicht 
29/9 In je kracht staan 
27/10 Talent 
24/11 Kijken en gezien worden 

 

4. Bijeenkomsten voor vrijwilligers 
 

Er zijn twee bijeenkomsten voor vrijwilligers over Geweldloos Communiceren gehouden op 8 en 22 februari. Harry Brockhus en Lilian Peeters leidden deze 
bijeenkomsten. Hier namen 10 mensen aan deel.  
 
In januari gaven we twee workshops: ‘de kunst van het vragen stellen’ voor de Marokkaanse groep Marhaba op 16 en 23 januari. 
 
Er is een bijeenkomst georganiseerd op 12 mei met 30 vrijwilligers. Het gesprek werd geleid door Hans Zuiver, bestuursvoorzitter van Dialoog in Actie. 
 
Het bestuur vergaderde drie keer: op 23 februari, 7 september en 9 november. Paul van Oosten en Eddy Reefhuis traden eind 2017 af. Wij danken hen voor 
hun jarenlange inzet. 
 
 

5. Herdenking slavernijverleden en vieren bevrijding: Keti Koti 
 
1 juni herdenking voor de ambtwoning van de Burgemeester, met onder meer een toespraak van Eddy Linthorst, voormalig voorzitter Dialoog in Actie. 
 
11 juni herdenking en bevrijdingsfeest voor Café Mansro. 
 
15 juni Keti Koti Dialoogtafel. 
 
28 juni Elieserdag: vanaf Amsterdam Zuid naar joodse begraafplaats Ouderkerk a/d Amstel. 
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6.   Bijeenkomsten Jong en Oud 
 
11/10 Willem de Zwijgerkerk ouderen met leerlingen van het Amstellyceum 
13/3 Moed in Olympisch Kwartier met jongerenwerk Zuid en kinderclub Olympisch Kwartier 
11/5 Liefde in Amstelhuis met jongeren van jongerenwerk de Pijp 
17/5 Liefde in D’Oude Raai met kinderen van de Sint Catharinaschool 
19/5 Pluspunt in Geuzenveld, ouderen van de werkgroep Laat 't Van Twee Kanten Komen,  
 Stichting Marhaba en jongeren van de Studiezalen Amsterdam Nieuw West. 
 

 
7. Overzicht van activiteiten op De Springstok 

 
Tijdens de lessen op deze basisschool gaan we ook in dialoog met kinderen. Voorheen op diverse scholen in Zuid, in de groepen 7 en 8 en de brugklas. Dit 
jaar hebben we ons beperkt tot basisschool de Springstok, maar dan wel met 6 lessen voor alle klassen. De Springstok is een school in de Pijp met leerlingen 
met allerlei achtergronden. Onze vrijwilligers, Meester Daan en Meester Gert-Jan, zijn inmiddels goede bekenden op de school. Zij werken hier nauw samen 
met de leerkrachten. Stagiaires die verbonden zijn aan de Springstok, kijken van hen de kunst van het filosoferen met kinderen af. Zo werken de vrijwilligers 
mee aan de burgerschapsvorming, een kerndoel voor de scholen. De lessen gaan over thema’s als pesten, natuur & milieu, anders-zijn, toekomst, 
discriminatie, LHBT en rijk & arm. Meester Gert-Jan en Meester Daan organiseerden ook een excursie voor groep 8 naar de Voedselbank en de Al Kabir 
Moskee.  
 
Januari-Februari groep 5/6 
19/1 Socrates en regels 
26/1 Vogels in de winter, nestkasten bouwen, waarom belangrijk? 
2/2   Wat betekent vriendschap 
9/2   Wat betekent pesten 
16/2 Anders-zijn 
 
Maart-April groep 4/5 
9/3   Wat is natuur?  
16/3 Regels 
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23/3 Gedrag: wat zegt dat over jezelf? 
30/3 Zullen we de ijsbeer missen? 
6/4   Kiezen: wat kies je? 
13/4 Wat betekent vriendschap 
 
Mei/Juni Groep 8 
4/5 Discriminatie 
15/5 Discriminatie deel 2 
22/5 Liefde en roze (LHBTI) met Peter van Maaren 
29/5 Arm en rijk 
12/6 Kiezen 
15/6 Excursie naar de Voedselbank 
26/6 Bezoek aan de Al Kabir Moskee 
 
September/oktober Groep 8 
25/9  Wat is waarheid? Wanneer is iets waar? Wanneer is het nieuws waar? 
 
Groep 1 en 2: Vriendschap - kan een teddybeer je beste vriend zijn? Kikker vindt een vriendje 
2/10 Groep 8: Discrimineert de politie? Met fragment film Sunny Bergman. 
 
Groep 1 en 2: Monsters, aan de hand van prentenboek de Gruffalo. 
9/10: Denken: wat is dat? 
16/10: Wat is gewoon? 
 
Groep 8: Toekomst 
7/11 Groep 1 en 2: Sprookjes 
13/11 Groep 1 en 2: Leren 
14/11: Groep 3: Leren 
Plusklas: De ijsbeer die niet welkom was (vluchtelingen) 
20/11 Groep 1 en 2: Wat is je mooiste cadeau 
27/11 Groep 1 en 2: Wat is geluk? 
28/11 Groep 3: Wat is geluk? 
Plusklas: Descartes 
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4/12 Groep 1 en 2: Schepping en geloof aan de hand van het scheppingsverhaal 
5/12 Plusklas: Helpen, wanneer help je? 
11/12 Groep 1 en 2: Rijst: wat is de waarde van de dingen? 
18/12 Groep 1 en 2: Wat is licht en wat is kerst? 
19/12 Plusklas: De rechtszaak Nelson Mandela? 
 

 

Springstok groep 8 bezoekt Al Kabir Moskee 
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Jubileum 5 jaar Veiligheidspact. De kerngroep voor het homo-monument bij de Westerkerk 
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Bijlage 1 Actie voor Blauwe Moskee 

 

 

Verschillende religies verenigd in bewaken moskee  

Gepubliceerd op 03 februari 2017 om 19:28 door Mira Sys  

https://www.napnieuws.nl/2017/02/03/verschillende-religies-verenigd-in-bewaken-moskee/
https://www.napnieuws.nl/author/mirasys/


25 

 

“Jij gelooft misschien niet in god, maar jij praktiseert wel alle goede geloven, zoals dat in vriendschap” zegt Mustapha Slaby (75) tegen 

vriend Gert-Jan Wijnands (66). Ze zijn twee van de ‘bewakers’ die zich vandaag in de zon voor de Blauwe Moskee in Nieuw-West 

hebben verzameld. De deuren staan wagenwijd open. 

Een halfuur eerder was dat echter nog niet denkbaar geweest. Naar aanleiding van de aanslag op een moskee in Quebec zondagavond werden in 

vier Amsterdamse moskeeën, waaronder de Blauwe Moskee, extra veiligheidsmaatregelen getroffen. Eén daarvan was het preventief sluiten van 

de deuren tijdens het gebed. 

Een twintigtal bewakers staat er nu symbolisch, zodat de deuren voor het gebed voor één dag niet gesloten hoeven te worden. Ze zijn geen 

officiële bewakers, ondanks het veiligheidsvestje met ‘Service en Toezicht’ op de rug. Er staat nog steeds een agent bij voor de veiligheid. 

De verzameling is een spontaan initiatief van het Veiligheidspact voor Democratie, een pact dat volgens woordvoerder Roemer van Oordt is 

gesloten om ‘elkaar’ – de leden van het pact – te verdedigen tegen fysiek en verbaal geweld. Die leden zijn moslims, joden, christenen en 

humanisten, kortom iedereen die zich aansluit. Telkens wanneer de situatie erom vraagt komen ze bij elkaar en organiseren ze een actie om 

publiekelijk voor elkaars rechten op te komen. 

Deze bewakingsactie maakt dus deel uit van een groter plaatje. Van Oordt is blij met de media-aandacht die de actie heeft gekregen. Niet 

onlogisch, omdat er bijna evenveel media als zogenoemde ‘bewakers’ aanwezig waren. In dat opzicht is de actie geslaagd, maar, zo stelt Van 

Oordt: “het belangrijkste waren natuurlijk de positieve reacties die we vanuit de gemeenschap zelf hebben gekregen.” 

 

http://www.napnieuws.nl/2017/01/30/onrust-bij-moskeeen-na-aanslag-canada/
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Mustapha is moslim, Gert-Jan atheïst. De laatstgenoemde gelóóft wel, maar dan in “waarden als vriendschap en democratie”. Mustapha, 

woordvoerder van de Al Kabir Moskee in het Amsterdamse Centrum, grapt dat hij Gert-Jan nog steeds probeert te bekeren. “Dat lukt niet, 

helaas. Misschien schuif ik straks wel meer zijn kant op”. De open discussie is hun bindende waarde. Daarvoor zijn ze allebei hier, net als 

gepensioneerd protestants prediker Eddy Reefhuis. “Het is verschrikkelijk wanneer mensen moeten bidden met gesloten deuren.” 

Als moslim, atheïst en protestant, geloven ze er alle drie sterk in dat ze elkaars meningen kunnen verrijken. Reefhuis: “Ik herken in de traditie 

van de islam dat er veel geweld centraal staat in de teksten, net als in onze Bijbel. Daarom kunnen we elkaar daar ook in helpen. We zoeken 

samen naar geweldloze oplossingen voor die bijbel- en koranteksten.” “We moeten voor elkaar klaarstaan”, voegt Mustapha toe, “zeker op het 

moment dat er haatdragende acties worden uitgevoerd.” 

Zou Mustapha hetzelfde doen als het om geweld tegen een kerk zou gaan? “Meteen”, zegt hij vastberaden. “We moeten elkaar beschermen. 

Parool 04-02-2017 

Amsterdammers bewaken Blauwe Moskee: 'Nu een moskee, straks de homo's' 

 

Amsterdammers hielden vrijdag tijdens het middaggebed symbolisch de wacht bij de Blauwe Moskee in Nieuw-West uit solidariteit met de 

moslimgemeenschap na de aanslag in Canada. 'Je blijft gewoon van elkaar af.' 

Door: Laura Obdeijn 4 februari 2017, 12:05  

 

Terwijl de Blauwe Moskee langzaam volstroomt voor het vrijdagmiddaggebed hijst een groepje Amsterdammers zich buiten in fluorescerend 

gele en oranje hesjes. Service & Toezicht staat er achterop. Gedurende de preek binnen houden deze 'bewakers' arm in arm voor de ingang de 

wacht. 

Het is vooral een symbolische actie, zegt Roemer van Oordt (51) van het Veiligheidspact tegen discriminatie, waarin moslims, joden, christenen 

verenigd zijn. "Zo kun je laten zien dat je voor elkaar staat als je wordt aangevallen, want je blijft gewoon van elkaar af." 

 

Deuren sluiten 

Na de aanslag van zondag op een moskee tijdens het avondgebed in het Canadese Quebec, waarbij zes mensen om het leven kwamen, besloot de 

Blauwe Moskee de deuren voorlopig te sluiten. Een maatregel die standhoudt zolang ze dat nodig vinden, zegt bestuurslid Rachid Abouhrait 
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(39). 

Mindere tijden, noemt hij het. "Er zijn veel spanningen, moslimhaat, discriminatie en dat is niet iets om licht op te nemen." 

Wij zouden hetzelfde doen als het om een synagoge of kerk ging. We zijn tenslotte allemaal Amsterdammers. 

Daarom stelt hij een initiatief als dit zo op prijs. "Wij zouden hetzelfde doen als het om een synagoge of kerk ging. We zijn tenslotte allemaal 

Amsterdammers." 

Iemand die echt kwaad in de zin heeft, schrikt ongetwijfeld niet van de rij van een stuk of 25 mannen en vrouwen, maar daar gaat het nu niet om. 

Het gaat om de boodschap en die paar mensen die er zijn vormen wel een gemoedelijke mix van Amsterdammers. Precies zoals het overal zou 

moeten zijn, is de gedachte. 

 

De Joodse Bertie van Gelder (83) zag de oproep op Facebook langskomen en besloot van Oost naar West te komen, een uur met de tram. Want 

dit is belangrijk. "De deuren dicht, dat is zo naar. Ik ziet het al bij de synagoges, die bewaakt worden. Zoiets wil je niet hier ook." 

 

Afschuwelijk 

De oproep kwam voor sommigen wat laat, maar Gerard van der Zandt (66), lid van de protestantse Keizersgrachtkerk, besloot zijn plannen opzij 

te zetten om hierheen te komen. "Ik ben niet zo'n angsthaas, hoor." 

Bang dat zoiets als in Quebec ook hier gebeurt, is hij niet. Maar met een moslima als schoondochter kwam het opeens toch wel dichtbij. "Nu is 

het een moskee, volgende keer zijn het homo's. Discriminatie is iets afschuwelijks." 

 

Ook de voorzitter van COC Amsterdam, Peter de Ruijter (46), is erbij, voor zichzelf en namens het COC. "We zien dat deze groep onder druk 

staat en of je het er nu mee eens bent of niet, het mag nooit een reden zijn om te discrimineren." 

Daar sluit Mohamed Babou (49), vrijwilliger bij de Blauwe Moskee, zich bij aan. Hij loopt rond met kleine goud versierde glaasjes thee en 

stukken cake. Wat voor cake? "Lekker zoet!" 

Hij vindt het prachtig dat de mensen voor de deur bij elkaar zijn gekomen, want hij is wel bang na de aanslagen. "We moeten elkaar steunen, 

want we moeten ook samen leven." 
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http://www.parool.nl/photoseries/articlephotos/4458181/17eda4e4-b62e-45e6-982d-e69ce6958ee3
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Stichting Dialoog in Actie 

De Stichting Dialoog in Actie (DiA) is opgericht op 24 oktober 2011 en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder 
nummer 53813545. Fiscaal nummer bij de Belastingdienst is 85 10 28 494. De stichting heeft de ANBI status. 

Bankrekening: NL95RABO 017 389 31 55. 

De stichting is gevestigd te Amsterdam en heeft geen winstoogmerk. 
Vestigingsadres: Hendrik Veldhuishof 61, 1106 ZB  Amsterdam 

De stichting is niet gebonden aan enige maatschappelijke of levensbeschouwelijke organisatie. 
Het bestuur, de (vrijwillige) medewerkers en het Comité van Aanbeveling hebben een zeer diverse maatschappelijke, etnische en 
levensbeschouwelijke achtergrond.  

De stichting werkt louter met vrijwilligers m.u.v. één betaalde parttime medewerker Joke Jongejan, die de coördinatie voor zijn rekening 
neemt en als zodanig de continuïteit van de stichting waarborgt De vrijwilliger Gert-Jan Wijnands helpt bij de coördinatie 

De visie 
Dialogen brengen mensen in contact met elkaar. DiA schept een platform voor zinvolle gesprekken tussen Amsterdammers. Zulke gesprekken 
bevorderen de sociale cohesie en de integratie van nieuwkomers. 

De missie 
Het is de ambitie van DiA om een wereld te realiseren waarin mensen zich met elkaar verbonden voelen en met elkaar in gesprek zijn over wat 
zij belangrijk vinden in het leven. Een wereld waarin mensen met open hart naar elkaar luisteren, hun oordeel opschorten en respect tonen voor 
andere opvattingen. Een wereld waarin mensen hun eigen leider zijn en in staat zijn om voor zichzelf na te denken. 

Doelstellingen & methoden 

• Onderling begrip en tolerantie bevorderen door het organiseren van dialogen tussen mensen uit diverse groepen en culturen. 
• De inzet van (Socratische) dialoog, geweldloze communicatie en verwante gesprekstechnieken. 
• Vrijwilligers opleiden tot gespreksleiders. 
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• Organisaties bijstaan die willen deelnemen aan interculturele dialogen. 
• Actief netwerken met allerlei organisaties in de stad. 
• Het netwerk van vrijwilligers uitbouwen en onderhouden. 
• Dialogen organiseren op scholen – basisonderwijs, voortgezet onderwijs. 

Bestuur 

• Hans Zuiver – voormalig directeur Combiwel 
• Harry Brockhus –  secretaris voormalig manager communicatie NOS, en AT&T, nu zelfstandig tekstschrijver, vrijwilliger interculturele 

dialoog vanaf het begin 
• Frank Mansro  - eigenaar Surinaams Café Mansro, radiopresentator, vrijwilliger interculturele dialoog vanaf het begin 
• Loes de Jong – penningmeester. Filosoof en werkzaam bij HVO Querido (sinds mei 2016) 

Afgetreden bestuursleden in 2017 

• Eddy Reefhuis –  predikant Oude Kerk, initiatiefnemer filosofisch café, lid werkgroep versterken en verbinden van de Protestantse Kerk 
Amsterdam (interreligieuze dialoog) 

• Paul van Oosten – algemeen Secretaris van de Protestantse Diaconie van Amsterdam 

Wij bedanken hen voor hun inzet! 
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Westerkerk, vijf jaar Veiligheidspact, 1 oktober 2017 


