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Dialogen rondom het Veiligheidspact tegen Discriminatie 

In samenwerking met het Veiligheidspact tegen Discriminatie voeren Roemer van Oordt en Joke 

Jongejan het project veiligheidspact in de buurt uit. Zij organiseren interculturele dialogen over 

thema’s die te maken hebben met dit pact in moskeeën, synagogen, kerken, buurthuizen. De 

voorbereiding van de bijeenkomsten gebeurt altijd met de betrokken partijen in de buurt of wijk. In 

2020 zijn de volgende bijeenkomsten georganiseerd: 

- 10 februari: training voor vrijwilligers in de Coenen Amsterdam Zuid, thema discriminatie, 20 

deelnemers 

- 18 februari: moskee Al Houda in Amsterdam Noord, thema ontmoeten en Pact, + 50 deelnemers 

- 27 februari: Al Maarif in Amsterdam Oost, thema vooroordelen, 44 deelnemers 

- 19 oktober: Theater Amsterdam, Amsterdam West, thema LHBTI, vrijheid van meningsuiting en 

veiligheid (n.a.v. moord docent Frankrijk) 11 deelnemers 

- 26 oktober: moskee Salam, Amsterdam Zuid, corona, de buurt en het Veiligheidspact,  

- 19 november: per Zoom, dialoog met jongeren van Young Amsterdam: 

(https://www.facebook.com/watch/live/?v=206597467538150&ref=watch_permalink) 

 

Het resultaat van de Salaam dialoog in Noord was dat vertegenwoordigers van het stadsdeel en de 

buurtgroep aangaven meer dialogen te gaan organiseren In stadsdeel Oost leerde het welzijnswerk 

Dynamo de stichting Al Maarif kennen. Zij wilden ook gezamenlijk activiteiten gaan organiseren.  

 

In de voorbesprekingen met moskee de Vrede in Zuid (Hoofddorppleinbuurt) is gekozen voor een 

bijeenkomst met vertegenwoordigers van buurtorganisaties. Vanwege de coronamaatregelen 

mochten er maximaal 30 mensen aanwezig zijn. Deze dialoog heeft geleid tot een Veiligheidspact in 

de Buurt. Een aantal buurtorganisaties, de stadsdorpen, de Willem de Zwijgerkerk en rabbijn Simon 

Bornstein (Wijkraad en Assaadaka) hebben samen afspraken gemaakt en adressen uitgewisseld. De 

jongerendialoog in samenwerking met Young Amsterdam was een groot succes en krijgt in 2021 

navolging,   

 

 

 
Dialogen in Zuid 
10 maart Vrouwendag in de Oranjekerk.  
 
We hadden gekozen voor een combinatie van dialoog, workshops, activiteit en 

verwenactiviteit (massage). 

 

Drie vrouwen hielden een inleiding en vertelden wat hen motiveerde bij hun 

vrijwilligerswerk: Berrin Is, Cynthia Grootfaam en Habiba Bouanan.  

Mar Oomen, bewoner van de Pijp, gaf een inleiding over haar recent verschenen 

boek 'Missievaders'. Zij vertelde over de inhoud en beantwoordde vragen: 

• Waarom ben je het boek gaan schrijven? "Het boek is een familiegeschiedenis. Ik 

verwonderde me over de houding tegenover het toenmalig Nederlands-Indië.  

 

Tevens vroeg ik me af wat de motivatie van mijn ouders was om naar Afrika te gaan. Het heeft me de 

kracht gegeven om over mijn ouders en grootouders te schrijven."  

• Wat levert het je op? "Mijn kinderen hebben nu een boek met hun familiegeschiedenis."  

 

Daarna waren er de volgende workshops: 

Madzy Samuel: Madzy’s creation 

Annabelle Lestuny healing/massages/reiki 

Ruthline Margaret droomreizen 



Sunny stoelyoga yoga teacher 

Hayice handmassage  

Nahid schoudermassage 

Vydia Thakoersingh dialoog en meditatie 

Mar Oomen: in dialoog over familiegeschiedenis 

49 vrouwen namen deel aan deze workshops. 

 

 

En toen kwam corona. We waren voor ons gevoel net begonnen, toen we alles moesten 
stilliggen vanwege het coronavirus. Half maart moesten we de geplande bijeenkomst met 
Moskee de Vrede op 26 maart afzeggen. Alles was geregeld, gespreksleiders, voorgesprek 
met voorzitter Ali Elkanfoudi, uitnodiging. Er hadden zich al heel wat mensen aangemeld. 
Wij hebben iedereen een afzegging gestuurd. De leden van moskeeën zijn vooral eerste 

generatie migranten die de technieken van zoombijeenkomsten niet beheersen.  

 

In de zomer werd er meer mogelijk. We konden bijeenkomsten voorbereiden met dertig mensen  

 

Keti Koti in Zuid 28 juni 
 

Elk jaar organiseert Dialoog in Actie een Keti Koti Dialoogtafel. Sinds vier jaar organiseren we dit 

samen met de Vereniging Soso Lobi. 

Dit jaar was vanwege het coronavirus alles anders. Vanwege de regels van het RIVM en de landelijke 

overheid in juni mochten er maximaal 30 mensen meedoen op 1,5 meter met de nodige hygiënische 

maatregelen.  

 

De Keti Koti Dialoogtafel is een herdenkingsritueel die de pijn van de slavernij symboliseert. Mensen 

van allerlei afkomst zitten naast elkaar. Met rituelen, gesprekken, lachen en huilen ze over het 

gezamenlijke verleden. Deze rituelen zijn bijvoorbeeld: het inwrijven van elkaars armen, om de pijn 

van het brandmerken symbolisch te verzachten. En met het eten van bittere en zure kruiden 

gedenken de deelnemers het bittere verleden, om daarna met het eten van iets zoets te vieren dat 

ze bevrijd zijn. De dialoogtafel is een initiatief van Mercedes Zandwijken en is ontwikkeld in 

samenwerking met Vereniging Opo Kondreman, Stichting Eer en Herstel, Frank Mansro en Dialoog in 

Actie.  

 

Vanwege de hygiënische maatregelen hebben we besloten de maaltijd aan de mensen mee te geven. 

Tevens werden er 11 tasjes gemaakt voor ouder kwetsbare mensen die zo thuis mee konden doen. 

Mensen moesten zich van tevoren opgeven. In totaal waren er 27 deelnemers, plus twee 

cameramensen en Toos Beentjes van Casa Migrante.  

 

Toos was zo vriendelijk om de ruimte beschikbaar te stellen. De Oranjekerk was nog niet beschikbaar 

voor verhuur. Toen wij Toos vroegen of we de ruimte van Casa Migrante mochten gebruiken zei ze 

gelijk ja. Casa Migrante, dat zich richt op Spaanstalige nieuwkomers uit Zuid-Amerika voelt zich 

verwant met Suriname. Toos heeft ook meegedaan met de rituelen. Casa Migrante was perfect 

aangepast aan de coronavoorschriften. 

 

De rituelen hebben we ook aangepast. In coronatijd kan je niet elkaar armen insmeren met 

kokosolie. Iedere deelnemer moest helaas zijn of haar eigen armen insmeren. Verder hebben we het 

programma gevolgd. De heer Pengel en de heer Dino Burnel zongen liederen. De anderen mochten 

niet meezingen. De dialoog op 1,5 meter was ook voor het eerst in deze vorm. Dat ging prima. Er 

werden veel verhalen gedeeld. Eén van de vragen waar we over spraken: ‘hoe herdenken we 

gegeven het feit dat geen van de aanwezigen de tijd van de slavernij heeft meegemaakt.’ 

 

De deelnemers vonden het heerlijk om elkaar weer te zien en te spreken. Dat was heel voelbaar. We 

moesten elkaar een paar keer herinneren aan de 1,5 meter regel. 



 

Casa Migrante is een ruime plek. Er is ook een grote buitenruimte. Het geheel is, binnen de 

beperkingen, prima verlopen. 

 

 

Dialoog over Zorgen voor Elkaar in tijden van corona in Moskee de Vrede 26 
oktober en Wat betekent Black Lives Matter voor jou? 
 

Vanwege corona waren er in de moskee drie groepjes van 6-7 mensen. We hadden vooral 

vertegenwoordigers van buurtorganisaties uitgenodigd: stadsdeel Hoofddorppleinbuurt, Olympia, 

Willem de Zwijgerkerk, Wijkraad Zuid-West. Gespreksleiders waren Sandra Felter, Carla Peverelii en 

Titia Koppers. Mevrouw Salem Zeggay van de GGD gaf via Zoom voorlichting over corona. Zij 

beantwoordde ook vragen. Dat viel nog niet mee: technische problemen, zwakke verbinding, 

verstaanbaarheid. Vanwege de korte termijn had de organisatie geen goede faciliteiten kunnen 

regelen. De volgende keer zorgen we voor een groot scherm. Ook is het beter om de voorlichting 

apart te organiseren, en niet in combinatie met een dialoog.  

 

Mevrouw Arnhem was bij deze bijeenkomst aanwezig en praatte mee in een groepje. Roemer van 

Oordt gaf een inleiding over het Veiligheidspact tegen Discriminatie. Daarna gingen we in gesprek.  

 

Joke Jongejan zat in het groepje waar een vrouw met een Marokkaanse achtergrond vertelde hoe 

moeilijk het voor haar is om steeds te worden aangesproken na een terroristische aanslag. Op dat 

moment had net de aanslag plaatsgevonden op de leraar in Frankijk. Tijdens een vorige aanslag was 

zij aangevallen door iemand in de tram. Een andere deelnemer vertelde hoe zij door een ouder was 

aangevallen als docent voor de klas. 

 

Na de dialoog heb ik iedereen gebeld met de vraag of er adressen uitgewisseld mochten worden in 

verband met de afspraak van het Veiligheidspact dat je voor elkaar opkomt als er iets gebeurt. Dat 

mocht. Dit is het begin van een Veiligheidspact in de buurt! 

 

Week van de Dialoog in Amsterdam Zuid en op Zoom over verdraagzaamheid 
 

Live Dialoog op 30 oktober Socratisch Café Amsterdam in Vrijburg 

Gespreksleiders Roelof Langman, Carla Peverelli en Karel van Haaften.  

Er waren 19 deelnemers.  

 

Groepje Karel  

J vertelt dat ze merkt dat ze minder kan verdragen in coronatijd en sneller geïrriteerd is. Iemand 

anders vertelt hoe haar broer haar omhelsde van de zomer tijdens een familiebijeenkomst. Toen zij 

zei dat zij dat nu liever niet heeft, was haar broer naar haar uitgevallen. We concluderen dat voor 

verdraagzaamheid nodig is dat je afstand neemt van de situatie, van jezelf en van de ander. Er is 

zelfoverwinning voor nodig om jezelf niet te verliezen (door kwaad te worden en woedend te 

reageren). 

 

Groepje Carla, verslag Gert-Jan 

Deelnemers aan onze tafel zijn: Carla (gesprekleider), Derk, Anja, Gert-Jan en Ganien 

Inleidende vraag van Carla: Wat hoort bij verdraagzaamheid? Antwoorden van de deelnemers: 

vrijheid, gelijkheid, solidariteit en tolerantie. 

Vragen bij het thema: is verdraagzaamheid persoonsgebonden? Is emotie bij een situatie ook een 

oordeel? Heeft verdraagzaamheid te maken met acceptatie van de medemens? En hebben we 

hetzelfde doel? Kunnen we elkaar aanspreken?  

Inleving in de ander tegenover verdraagzaamheid/irritatie. Moeten we controle hebben? 

Gecontroleerd worden? Bestaat verdraagzaamheid zonder beknotting?  



De ervaring van Y wordt nader onderzocht: "Een vrouw van ca. 25 jaar zit in de metro met een 

koptelefoon. De afstand tussen Y en de vrouw is circa 7 meter. Y: wil je een mondkapje opdoen? 

Vrouw: nee. Y: en de regels dan? V: dat hoef ik niet (irritatie). Y: ben jij zo uniek, dat jij geen 

mondkapje op hoeft? V reageert niet meer. Het gaf Y een goed gevoel dat ze het in ieder geval 

geprobeerd had." 

Vragen bij het voorbeeld: kun je afstand nemen of een ruimte voor een afweging? Is het een keuze? 

Wat is nodig voor verdraagzaamheid? Is er een mogelijkheid om te kunnen inleven zonder oordeel? 

 

.           

      

 

    
 

 

 

 

 

 

Zoomdialoog 4 november 

 

Gespreksleider Harry, deelnemers: Amazone, Georgia, Marianne, Mark, Joke. 

Y: "Ik ben niet zo verdraagzaam als mensen geen afstand houden in de supermarkt. Ik heb een tijdje 

in Noorwegen gewoond. Daar zijn mensen veel geduldiger en hebben tijd voor een praatje bij de 

kassa." X: "Ik merk dat ik sinds corona veel onverdraagzamer ben. Ik was in het museum, iemand 

kuchte en ik ging naar een andere ruimte, omdat ik het niet kon aanhoren. Ik merkte hoe kort mijn 

lontje geworden is. Ik ben niet meer onder de mensen. Alleen per zoom. Waar is het leven?"  Z: 

"Misschien hebben we nu meer met leven en dood te maken. Ik heb astma. Ik blijf thuis." C: "Ik merk 

dat de maatstaf die ik voor een ander heb hoger is dan voor mezelf. Ik ben strenger voor een ander 



dan voor mijzelf."  We concluderen: het is niet oefenen in geduld, het is training in geduld. Het is niet 

de kunst om elkaar te verdragen, maar de kunst om voor elkaar te zorgen. We sluiten af met 1 

minuut in stilte naar elkaar te kijken. Dat is verdraagzaamheid in de praktijk.  

 

Zoomdialoog 5 november 

Gespreksleider: Edu Dumasy, deelnemer Peter van Maaren. 

Deze virtuele bijeenkomst ging niet door vanwege gebrek aan belangstelling. We besluiten om een 

andere keer een nieuwe Zoomdialoog te organiseren met Edu en Peter. 

 

Zoomdialoog 6 november 

Gespreksleider Trees, deelnemers: Sheila, Zakaria, Gulsima, Yfke, Geneviève. 

Zakaria en Sheila kennen elkaar vanuit de dialooggesprekken in De Coenen. Zij zijn blij elkaar weer te 

zien. Zakaria vertelt wat hij heeft meegemaakt tijdens de oorlog in Syrië. Sheila vertelt hoe zij dankzij 

onderzoek van haar kinderen heeft ontdekt hoeveel familieleden er in de Tweede Wereldoorlog zijn 

vermoord. Zakaria vertelt dat als iemand hem in Syrië verteld had dat hij over 6 jaar bevriend zou zijn 

met een joodse vrouw hij dat nooit geloofd zou hebben. Vriendschap met een joodse vrouw is in 

Syrië onmogelijk. Trees vraagt: wat als je de wereld opnieuw zou ontdekken, wat zou je dan willen 

zien? Gulsima: met liefde en mededogen naar elkaar kijken. Conclusie: oefenen in zachtmoedigheid 

is een weerwoord tegen de schreeuwlelijken.  

Als we Sheila later bellen, vertelt ze: "Ik was tot tranen geroerd, wat een bijzonder iemand is 

Zakaria." Zakaria aan de telefoon een week later: "Wanneer is de volgende zoomdialoog, kunnen we 

dit niet elke week doen?" 

 

Zoomdialoog 9 november 

Gespreksleider Ben Ahuis, deelnemers Annemiek, Habiba, Carla. 

Ondanks assistentie van Annemarie, lukte het niet om Rupino toegang te verschaffen tot de 

Zoombijeenkomst. Het gesprek ging over de situatie van een van de deelnemers. Zij zit met haar hele 

gezin in quarantaine, omdat ze allemaal corona hebben. Zij vertelde hoe moeilijk het is voor haar 

Marokkaanse achterban om zich aan de regels te houden. 

Rupino draagt later bij via de mail: "Ik herinner me een dialoog tussen een Christen en een niet-

Christen waarbij de christen werd bespot en zijn religie belachelijk gemaakt. Die man reageerde 

rustig in de zin van: wat u vertelt is beledigend, ik ga eraan voorbij, zullen we samen optrekken? We 

moeten samen werken en samen praten. In de Volkskrant van vandaag wordt verdraagzaamheid 

gezet tegenover vrijheid van meningsuiting. Bij grote spanning zoek ik, als 't even kan, een uitweg via 

humor. Toen Rutte om politieke redenen riep: "Als het je hier niet bevalt, pleur dan op!" heb ik ervan 

gemaakt: hij bedoelde 'fleur op' te zeggen, maar hij kan de f niet zo goed uitspreken. Bij vrijheid van 

meningsuiting hoort de noodzaak van vriendelijkheid; daar past opzettelijk kwetsen niet bij." 

  
 



CONCLUSIE 

 

Dialoog in Actie bedankt Stadsdeel Zuid voor het verzoek om dit te organiseren. Dat verzoek kwam 

binnen op vrijdag 30 oktober. Op maandag zijn we de Zoomdialogen gaan organiseren. We hebben 

daarbij gebruikgemaakt van vragen uit de live dialoog in het Socratisch Café Amsterdam.  

 

Socratisch Café Amsterdam 

Dit wordt georganiseerd door een groep vrijwilligers. De deelnemers betalen een tientje entree, 

waaruit de huur van de ruimte wordt betaald. Voor mensen die dit niet kunnen opbrengen, betaalt 

Dialoog in Actie de toegang. Joke Jongejan is lid van de kerngroep, die ruim zeven jaar actief is in 

stadsdeel Zuid. Tot 2020 kwamen we bijeen in Huize Lydia. Daaraan kwam een einde, toen dit 

buurthuis moest inkrimpen. Dialoog in Actie heeft zich ingezet om deze groep te houden voor Zuid. 

Gelukkig hebben we Vrijburg bereid gevonden om ons onderdak te verlenen. Karel van Haaften, oud-

bewoner van Zuid, is de vaste trainer van de vrijwillige gespreksleiders van Dialoog in Actie. Het 

Socratisch Café is voor Dialoog in Actie een bron van gespreksleiders en een oefenplek. Daarbij biedt 

het als maandelijkse plek voor dialogen ruimte voor bewoners om in een veilige sfeer een zinnig 

gesprek te voeren. 

 

Toekomst en Zoom 

Wij hebben ervaren dat je ontroerende dialooggesprekken ook op Zoom kunt voeren. Een aantal van 

ons heeft genoeg technisch kennis om met Zoom om te gaan, een aantal nog niet. We gaan voor 

onze vrijwilligers een training Omgaan met Zoom organiseren. En we gaan ook meer gesprekken met 

Zoom voeren! 

 

 
 

 

  



 
 

Informatie over DiA 
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. Bankrekening: NL95RABO 017 389 31 55. De stichting heeft de ANBI status. 

De stichting is gevestigd te Amsterdam (2020) en Zuidoostbeemster (2021) en heeft geen 

winstoogmerk. 

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 met vrijwilligers m.u.v. één betaalde parttime medewerker Joke Jongejan, voor 

één dag per week, die in 2020 de coördinatie voor haar rekening nam en als zodanig de continuïteit 

van de stichting waarborgde. In 2020 hielp Gert-Jan Wijnands als vrijwilliger bij de coördinatie. 

Visie 

Dialogen brengen mensen in contact met elkaar. Dialoog in Actie schept een platform voor zinvolle 

gesprekken (tussen Amsterdammers). Deze gesprekken bevorderen de sociale cohesie en de 

integratie van nieuwkomers. 

Bestuur 

• Hans Zuiver – Voorzitter: voormalig directeur van Combiwel, welzijnsorganisatie, werkzaam als 

zelfstandig ondernemer 

• Marijn van Ballegooijen – Secretaris: wethouder Amstelveen 

• Cynthia Grootfaam - Penningmeester: werkzaam bij de gemeente Amsterdam en voorzitter van 

Soso Lobi 

• Elien Rogaar: werkzaam als zelfstandig ondernemer bij Perspectivity 

• Paul Basset: werkzaam als zelfstandig ondernemer als community builder 

Afgetreden in 2020 

• Trees Lamers 

• Tim Stok 

 

Afgetreden in 2021 

• Loes de Jong 

• Ben Ahuis 

 

 


