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Jaarverslag over 2018 
 

I. Overzicht van de activiteiten 
 
In 2018 consolideerde de Stichting Dialoog in Actie de groei van 2016 en 2017. We organiseerden dialoogbijeenkomsten in Amsterdam Zuid, 
bijeenkomsten voor nieuwkomers (statushouders) en dialogen rondom de intocht van Sinterklaas in Zaanstad. Prominente thema’s in 2018: 
Nieuwkomers in Amsterdam, Goed oud worden, 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. In drie jaar 
hebben we 6 DialoogCafés in Amsterdam opgezet, 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, De Coenen, de Buitenhof, Woonzorgcentrum Buitenveldert, Holendrecht Zuidoost en (in samenwerking met het Socratisch Café:) Huis van de 
Wijk Lydia. In 2018 hebben we dit project afgerond met een slotbijeenkomst en de publicatie ‘Goed Oud Worden.’ 
 
Veiligheidspact tegen discriminatie 
In de kerngroep van het Veiligheidspact werken we samen met vertegenwoordigers van de Liberaal Joodse Gemeenschap, de Protestantse Kerk Amsterdam, 
Amnesty Nederland en de Moskee Al Kabir. In 2018 hebben we meegedaan aan de wandeling met verhalen door het centrum van Amsterdam, 
georganiseerd door de Raad van Kerken. Joke Jongejan gaf een presentatie over het Pact tijdens een bijeenkomst van het Interreligieus Netwerk Zuid.  
 
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 doen we mee aan de herdenkingstocht (Memre waka) vanaf het Amsterdam Museum naar de ambtswoning van de burgemeester. Deze wordt 
georganiseerd door de Stichting Eer en Herstel. Hier vindt een herdenking plaats. Die avond is er een verhalenbijeenkomst in Café Mansro. Op 10 juni vond 
de jaarlijkse herdenking en bevrijdingsfeest plaats in de Sweelinckstraat in de Pijp, voor Surinaams Café Mansro. Op 19 juni organiseerden we een Keti Koti 
Dialoogtafel met rituelen dit jaar in samenwerking met Soso Lobi. Een bijzondere gebeurtenis is ook de jaarlijkse Eliezerdag, op de laatste woensdag in juni. 
Dan vertrekt een rondvaartboot van de steiger bij 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. Deze 
activiteit wordt georganiseerd door de Vereniging Opo Kondreman. 
 
Rondom Jezelf kunnen zijn: culturele, religieuze en seksuele diversiteit. 
In juni en oktober hebben we, samen met Peter van Maaren, 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 D’Oude Raai bestaat het keurmerk Roze Loper: een homovriendelijk thuis. 
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Wandeling Nieuwkomers in Amsterdam 
In samenwerking met het stadsdeel Zuid heeft Dialoog in Actie in 2015 een stadswandeling ontwikkeld op basis van interviews en gesprekken met eerste 
generatie migranten en vluchtelingen. Op verzoek van het stadsdeel hebben we deze wandeling op 8 april 2018 herhaald. Dat was een succes; er liepen 150-
200 mensen mee. Najem Oulad trad op als verbindende spreker en vertelde vele verhalen tijdens de wandeling. 
De wandeling voert langs plekken die betekenis hebben voor migranten. Basis van het succes is een goede voorbereiding met de deelnemende organisaties 
en een goede PR. Joke Jongejan en Gert-Jan Wijnands zijn vooraf naar vertegenwoordigers van alle organisaties gegaan en/of hadden uitgebreid contact via 
telefoon en mail. De tweede factor van het slagen van de activiteit is goede PR met een flyer die door de deelnemende organisaties verspreid werd onder 
hun eigen achterban. Ook herhaalde aandacht op facebook blijkt goed te werken: een evenement aanmaken en steeds nieuwe berichten plaatsen. We 
hebben ook geadverteerd op facebook. De derde succesfactor is dat deze activiteit (mede) gecoördineerd werd vanuit het Veiligheidspact tegen 
Discriminatie. De kerngroep van dit Pact bestaat uit vertegenwoordigers van de Moskee Al Kabir, de Protestantse Kerk Amsterdam, Raad van Kerken 
Amsterdam, Dialoog in Actie, COC, Amnesty International en de Liberaal Joodse Gemeente. 
 
Sinterklaas in Zaanstad 
De gemeente Zaandam heeft contact gezocht met Dialoog in Actie in verband met polarisatie rondom de landelijke intocht van Sinterklaas in Zaanstad. Zo 
ontstond het plan voor een serie bijeenkomsten: twee dialogen in Woonzorgcentra (waarvan één met jongeren van het ROC), een training voor 
gespreksleiders van dialogen en een gecombineerde dialoog- en debatavond.  
Voorafgaand aan de bijeenkomsten hebben Frank Mansro, Hans Zuiver, Joke Jongejan en Gert-Jan Wijnands gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers 
van enkele organisaties in Zaanstad. De bijdrage van Dialoog in Actie was succesvol. Er ontstond meer begrip tussen diverse partijen en er was veel aandacht 
in de media. 
 
Ontmoeting met statushouders 
Tien vrijdagavonden praten nieuwkomers en andere bewoners van Amsterdam Zuid met elkaar in de Coenen. Harry Borckhus, bestuurlid en vrijwilliger van 
Dialoog in Actie organiseerde dit. 
 
Dialoog op scholen 
Op Springstok in Zuid hebben we aan diverse groepen lessen verzorgd. Ook hebben we workshops gegeven aan het Amsterdams Lyceum. Een klas van de 
Caharinaschool bezocht het Woonzorgcentrum D’Oude Raai. Groep 8 van de Springstok bracht bezoeken aan de Voedselbank en we liepen de wandeling 
‘Nieuwkomers in de buurt.’ 
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II. Dialoog in beeld 

 
Dialoog Zaandam rond intocht van Sinterklaas 



5 

  



6 

 

Vrouwendialoog in Amstelhuis 
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Met Amsterdams Lyceum en Willem de Zwijgerkerk rondom monument Indië Nederland en herdenken 
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           Jong ontmoet oud rondom jongen, meisje zijn en lhbt 
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Dialoog in Café Mansro over het slavernijmuseum 
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In Moskee de Vrede met Co van Melle 
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Met nieuwkomers (statushouders) in de Coenen 
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Keti Koti in de Pijp  
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Keti Koti dialoogmaaltijd 
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In Woonzorgcentrum Buitenveldert en In D’Oude Raai
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III. Alle bijeenkomsten op een rijtje 
 
1. Grotere dialoogbijeenkomsten 

• 24 juni Thee in Moskee de Vrede Dialoog en open middag: verhalen vertellen van gastarbeiders, nieuwkomers en buurtgenoten, Thema: van 

gastarbeiders naar buurtgenoten: 35 deelnemers 

 

• 26 maart Dialoog met vrouwen in het Amstelhuis op uitnodiging vanuit de Turkse groep, thema Ontmoeten: 24 deelnemers.   

• 27 september, 18.00 uur: Dialoog in Café Mansro over het slavernijmuseum 

• Thema: Wat betekent het toekomstig slavernijmuseum voor ons, voor Amsterdam en voor Nederland? 45 deelnemers 

•  

24 oktober Dialoog met vrouwen in het Amstelhuis op 24 oktober, thema Wie Ben Jij, Wie Ben Ik, uitnodiging vanuit Marokkaanse groep: 45 

deelnemers.  

 

2. Dialoogwandeling 
 
Zondag 8 april: Dialoogwandeling Nieuwkomers in Mokum met verhalen van immigranten 
Op zondag 8 april werd er in Amsterdam vanaf 14.00 uur een wandeling door de Pijp georganiseerd met als motto ‘Nieuwkomers in Mokum’. Het was een 
wandeling vol verhalen over en van vluchtelingen en migranten. We liepen vanaf moskee Al Kabir naar Casa Migrante. De wandeling voerde ons langs 
belangrijke plekken voor mensen die in de afgelopen 75 jaar zijn aangekomen in Amsterdam. Er liepen 150-200 mensen mee. 
 

3. Trainingen voor de vrijwilligers 
 

Op 25 oktober was de jaarlijkse training voor vrijwilligers in de Al Kabir. Dit keer voor gevorderden. 
 

4. DialoogCafés 
 

In 2018 waren er 6 DialoogCafés, halverwege dit jaar zijn we gestopt met het café in het Olympisch Kwartier. Hier hebben we vier jaar dialogen 
georganiseerd en de opkomst liep terug. We gaan hier eens in het kwartaal een dialoogmaaltijd organiseren. 
• D’Oude Raai/Woonzorgcentrum Buitenveldert; 
• Coenen 
• Huis van de Wijk Buitenveldert/Buitenhof; 
• Amstelhuis; 
• Buurthuis Holendrecht, Amsterdam Zuidoost; 
• Huis van de Wijk Lydia (in samenwerking met het Socratisch Café Amsterdam). 
• Buitenhof 
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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  
Thema’s 
15/1    Zien en gezien worden 
12/2 Vertrouwen-  
12/3 Dialoogmaaltijd over een leefbare buurt 
26/4 Vrijheidsmaaltijd in Willem de Zwijgerkerk met Dialoogcafé, Willem de Zwijgerkerk, het jongerenwerk en basisschool de Elout 
24/6 In samenwerking met Dialoogcafé is een High tea in de Moskee georganiseerd. 
 
 
Buitenhof en Dialoogcafé 
Thema’s  
16/2 Jezelf kunnen zijn 
9/3 Liefde 
20/4 Geluk 
25/5 Vriendschap 
29/6 vakantie 
12/10 verjaardag en ouder worden 
9/11 elkaar zien 
14/12 licht 
 
Woonzorgcentrum Buitenveldert en D’Oude Raai 
 
17/1 Woonzorgcentrum Buitenveldert Nederland en Suriname 
11/4 Woonzorgcentrum Buitenveldert Nederland en Syrië: vluchten 
5/5    D’Oude Raai: Vluchten 
27/6 D’Oude Raai Jongen, meisje, man en vrouw zijn vroeger en nu 
 
 

 
DialoogCafé Amstelhuis/De Buurman 
Thema’s 
15/1 Erbij horen 
12/2 goedmaken: hoe doe je dat 
6/3 ontmoeten 
16/4 stress 
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7/5 Nieuwkomers in de Pijp 
18 juni Suikerfeest 
24 oktober vrouwendialoog 
19 november: wat is dialoog? Welke onderwerpen willen we in 2019? 
17/12 Licht 
 
 
Buurthuis Holendrecht 
Thema’s 
22/2 Goed oud worden 
15/3 Stress 
26/4 Eenzaamheid 
17 mei AOW 
21/6 Keti Koti 
6/9 Vakantie 
 
Huis van de Wijk Lydia, samen met Socratisch Café Amsterdam 
Elke maand gemiddeld 25 actieve deelnemers. 
26/1 Beginnen 
23/2 Liefde 
30/3 Verbeelding 
20/4 Aanvaarden 
25/5 Mededogen 
29/6 Opruimen 
28/9 ontwaken 
26/10 gunnen 
30/11 zelfvertrouwen 
 
Vanuit deze cafés is Orlivia Phillip met een wekelijks DialoogCafé begonnen in Welkom in de Stadionbuurt (Zuid) en Roelof Langman met een maandelijks 
dialoogcafé in de Tweede Uitleg in het Centrum van Amsterdam. Roelof was coördinator in het Olympisch Kwartier. Hij is hiermee gestopt in verband met 
zijn vrijwilligerswerk voor het dialoogcafé in het centrum van Amsterdam. Harry Brockhus (66) is een DialoogCafé begonnen in de Nieuwe Coenen (Zuid) 
over ouder worden. Tijdens de vakantieperiode heeft hij een serie van 6 avondvullende Zomer Workshops georganiseerd over het thema 'Goed Oud 
Worden'. Deze serie heeft inmiddels een vervolge gekregen in 6 workshop-bijeenkomsten onder de titel 'TijdGenoten'.  
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Coenen 
Vrijdag 14 september, 21 en 28 september 5, 12, 19, 26 oktober, 2, 16, 23 en 30 november en 7 december ontmoeting en dialoog met nieuwkomers in de 
Coenen, georganiseerd door Harry Brockhus, bestuur DiA 
 
 

5. Bijeenkomsten voor vrijwilligers 
 
Slotbijeenkomst Vitaal Ontmoet Kwetsbaar: op 18 oktober 2018 is de afsluitende bijeenkomst voor vrijwilligers en professionals. 

Het bestuur vergaderde twee keer: op 14 maart en op 29 november 
 

6. 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 Eliezerdag: vanaf Amsterdam Zuid naar joodse begraafplaats Ouderkerk a/d Amstel. 
 

 
7.   Bijeenkomsten Jong en Oud 

Dialoog in Actie hielp mee aan de organisatie van zes bijeenkomsten tussen jong en oud 
 
- 26 april, vanaf 17.00 uur Gesprek, herdenkingsmaaltijd en boekpresentatie jong en oud over verzet in de Willem de Zwijgerkerk, samenwerking tussen 
Dialoogcafé Olympisch Kwartier, Willem de Zwijgerkerk, Jongerenwerk Zuid en Cordaan, 90 deelnemers 
- 5/5   Al Maarif over bevrijding, 45 deelnemers 
- 27/6 D’Oude Raai en leerlingen van de Sint Catharinaschool over jongens en meisjes vroeger en nu, 40 deelnemers 
- 5/7   Meegewerkt aan dialoog in Amstelveen, kerk van Bovenkerk, Urbanuskerk over Indisch oorlogsverleden. Dit was georganiseerd dor Edu Dumasy, 
vrijwilliger van DiA 
- 3/10 Jongerenwerk Zuid en het Amstelhuis over jongens en meisjes vroeger en nu, 40 deelnemers 
16/10 en 18/10 Workshops in samenwerking met Willem de Zwijgerkerk en het Amsterdams Lyceum rondom het monument Indië-Nederland en over 
herdenken 
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8. Bijeenkomsten waaraan we hebben meegewerkt: 
 
5 mei vanaf 10:00 uur Vrijheidsontbijt, Al Maarif Watergraafsmeer 

Thema: vrijheid en lieve stad 

8 mei, twee geloven op één kussen...Thema: liefde en gemengde relaties, in samenwerking met de Muiderkerk en het Breed Interreligieus Overleg 

9. Sinterklaas in Zaanstad 
29 oktober dialoogbegeleiding in Woonzorgcentrum Pennemes 
31 oktober dialoogbegeleiding Verpleeghuis Rosariumhorst 
7 november dialoogbegeleiding debatavond 
 

10. Overzicht van activiteiten op scholen 
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 een les van Peter van Maaren over LHBT, een 
les van de politie over discriminatie en een les over sexting en grooming. 
 
 
Eerste half jaar 
Groep 4   
Thema’s: Nieuwe kleren v.d. keizer: ijdelheid 
Vriendschap 
Verliefdheid 
De Ezel 
Denken     
 
Groep 5/6 thema’s 
Feiten en meningen 
Discriminatie, geschillencommissie 
Wel of geen vlees eten? 
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Groep 6/7 
Feiten en meningen 
Discriminatie en de geschillencommissie 
Omnivoren 
Slavernij 
Groep 8 
Voorbereidingsles nieuwkomers en migranten 
Speurtocht in de Pijp 
Opido, sexting 
LHBT 
Politie en discriminatie 
 
Tweede half jaar 
Groep 3 
Socrates en Vriendschap 
Spelen 
Denken 
Delen en Jaloezie 
Dieren en stout zijn 
De arme man en de koning 
Robots 
Kasper de Ezel 
Lichtjesfeest 
     
Groep 1+2 
Socrates/vriendjes 
Spelen 
Getal twee 
Jongens en Meisjes 
Het mooiste Cadeau 
Geheim 
Groeien 
Lichtjesfeest 
     
Groep 8  
Socrates en Sinterklaas 
Armoede 
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Basisschool de Schakel (venserpolder) vier klassen over de geschiedenis van de slavernij met een tentoonstelling voor leerlingen, docenten en ouders in juni 
  
Workshop in Al Maarif (Betondorp) over de Palestijnse kwestie met leerlingen van de huiswerkklas (12-16 jaar oud) 
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Bijlage: Dialoog in Zaanstad 



23 

 

 



24 

 
 



25 

 

 
 
 

OPZET STADSGESPREK OVER SINTERKLAAS IN ZAANSTAD OP 7 NOVEMBER 

Leg in kort uit wat een dialoog is. Twee gespreksregels: gesprek aan de hand van vragen (geen stellingen, meningen of standpunten, dat komt 

straks in het debat). Respect voor de ander, elkaar uit laten praten. Alleen ik grijp in als gespreksleider, wanneer iemand heel lang aan het 

woord is, want iedereen moet mee kunnen doen. 

1.  Voorstelrondje: noem uw naam. Heeft u kinderen of kleinkinderen? Waaraan denkt u als eerste bij het Sinterklaasfeest? Wat is voor u 

belangrijk vanavond, wat verwacht u? Gespreksleider maakt een vraag van de antwoorden (kies 1 of 2 vragen voor dit rondje)  

2. Ervaringen: Hoe vierde u vroeger Sinterklaas? Welke ervaring met Sinterklaas heeft toen veel indruk gemaakt?  

Aanvullende vragen: hoe vierden jullie het thuis of hoe heb je het vroeger gevierd? Hoe bent u er nu mee bezig? Vraag door naar concrete 

voorbeelden. Wanneer was dat? Waar was dat? 

3. Kern: Neem even een moment rust. Vraag dan: wat is de kern van het Sinterklaasfeest, wat is het belangrijkste? Mogelijke vraag: Als we 

kijken wat we net gezegd hebben, over de kern van het feest, dan heb ik niet veel over Zwarte Piet gehoord? 

4. Dromen: Denk even voor jezelf na. Wat is nodig om er een feest van te maken voor alle kinderen, en voor iedereen? Vraag dan: hoe zou 

het ideale Sinterklaasfeest voor alle kinderen eruit kunnen zien? Durf te dromen! 

(Noot voor de gespreksleider. Natuurlijk gaan we er niet over, want de NTR organiseert de intocht. Maar toch: als we eens dromen over onze 

ideale Sinterklaas? Volgend jaar kunnen we deze dromen gebruiken.) 

Kijk samen naar de verschillende dromen, idealen of beelden van het ideale Sinterklaasfeest. Waar zien we overeenkomsten en verschillen?  

5. Afronding: Kies, afhankelijk van het verloop van het gesprek een optie: 

5a. Wat betekent de intocht van Sinterklaas voor u? Wat doet de hele discussie met u? En met ons? Kunnen we begrip hebben voor het 

standpunt van iemand anders? 

5b. Wat kun je zelf doen om bij te dragen aan een fijn Sinterklaasfeest voor alle kinderen? Hoe gaan we het volgend jaar doen? Hoe gaan we 

samen verder?  

5c. Wat was voor u het belangrijkste in dit gesprek? 
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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. 
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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. 
• 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) 
• Marijn van Ballegooijen- wethouder Amstelveen (sinds 14-01-2019) 

Wij bedanken hen voor hun inzet! 

Het werk van Dialoog in Actie wordt mogelijk gemaakt dankzij de steun van fondsen: RCOAK, Sluyterman van Loo, Oranjefonds en VSB. Tevens ontvangt de 
stichting subsidie van de Gemeente Amsterdam, met name Stadsdeel Zuid. Wij bedanken alle subsidiegevers zeer hartelijk voor hun steun en vertrouwen. 

                   

 

 


