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Jaarverslag Dialoog in Actie 2022 

 

Goede Gesprekken Verbinden 

Dialoog in Actie (DiA) heeft in 2022 de mogelijkheid gekregen met subsidie en via 

opdrachten 21 dialoogbijeenkomsten rondom thema’s gerelateerd aan diversiteit, 

vrouwendag, gedeelde geschiedenis en discriminatie te organiseren. Met als doel verbinding, 

emancipatie, werken aan vrede in de buurt, problemen bespreekbaar maken en radicalisering 

en discriminatie tegengaan.  

 

Naast de 9 dialogen met subsidie van gemeente Amsterdam stadsdeel zuid heeft DiA  voor 

diezelfde opdrachtgever /subsidiënt uitvoering en inhoud gegeven aan zes Keti Koti 

activiteiten in juni en dialoog bijeenkomsten rond het koloniale verleden in het voormalig 

Nederlands Indië.  

 

Ook heeft DiA op verzoek van CC Amstel de dialoog bijeenkomst Keti Koti aansluitend aan 

het jongerentheaterstuk georganiseerd. 

 

Voor Cordaan deden we twee dialogen rond de roze loper (Lhbtq).   

 

In opdracht van de gemeente Zoetermeer heeft DiA de opdracht mbt samenlevingsopbouw in 

de eilanden buurt verder  uitgevoerd (start was in 2021)   Hier heeft DiA diverse groepen 

buurtbewoners en professionals middels dialogen nader tot elkaar gebracht.  

 

Voor de bewoners commissie van de Akropolistoren heeft dialoog in Actie een aantal 

dialogen gerealiseerd. 

 

Een meerjarige opdracht Veiligheidspact heeft in 2022 het afrondende jaar gehad.   Veel 

dialogen waren daarbij aan de orde   Met name tussen groepen die niet altijd makkelijk met 

elkaar aan tafel geraken   Diverse dialogen hebben in moskeeën plaats gevonden.   Een aparte 

inhoudelijk verantwoording heeft reeds plaats gevonden. VWS heeft aan DiA subsidie 

toegekend voor de uitvoering van het vierjarig project Indische Sporen naar de Toekomst. 

Aangezien dit project naast dialogen ook educatieve projecten in zicht heeft en moet 

resulteren in onderwijsprogramma’s, is DiA de samenwerking aangegaan met Educatief 

Project Ontmoeten en (her)denken. Ook wordt een educatieve app en een website ontwikkeld 

en zal worden samengewerkt met diverse basisscholen en het vervolgonderwijs in meerdere 

plaatsen in Nederland. Voor deze opdracht huurt DiA ook extern personeel in (o.a. uit 

Indonesië).  

 

DiA heeft al jarenlang een groot netwerk en voert dialogen uit in samenwerking met 

Combiwel, Cordaan, CC Amstel, de groepen van de Buurman/ Amstelhuis, CC Amstel, 

Stichting SINA, Stichting Wij zijn M, het ROC Top, Team ED, Casa Migrante op 

verschillende locaties. 
 

 

Dialogen in 2022 – de planning 

 

In de eerste maanden van 2022 bevonden we ons nog in lockdown. Deelnemers en 

gespreksleiders hadden aangeven dat hun wens en voorkeur uitgaat naar fysieke 



bijeenkomsten ipv dialoog gesprekken online. Om die reden heeft de eerste dialoog pas in 

maart plaatsgevonden. 

 

 

1. Dialoog V/M solidariteit en grensoverschrijdend gedrag – 8 maart 2022 -

Oranjekerk 

De dialoog vond plaats op internationale vrouwendag. Het thema van internationale 

vrouwendag dit jaar is V/M solidariteit. We nodigden vrouwen en mannen uit samen te praten 

over grensoverschrijdend gedrag. Mandy Sleijpen, oprichter van Stichting Wij zijn M opende 

als spreker de dialoogbijeenkomst. Daarna gingen de deelnemers aan dialoogtafels in een 

veilige omgeving onder leiding van ervaren gespreksleiders in gesprek over ‘no blame’ en 

‘change‘ aan de hand van stellingen als ‘hoe kan ik eraan bijdragen dat slachtoffers zich niet 

schuldig voelen’ en ‘wat is je beste ervaring -van jezelf of iemand anders- hoe iemand is 

aangesproken op grensoverschrijdend gedrag?’ 

Vrouwen waren gevraagd een man mee te nemen om zo beter over solidariteit te kunnen 

spreken. Een van de eerste vragen die besproken werd was of iedereen een situatie wilde 

delen waarop hij/zij iets gedaan of gezegd heeft naar aanleiding van grensoverschrijdend 

gedrag. Of waar hij/zij niets heeft gedaan of gezegd en hoe hij/zij dat nu wel zou doen. Het 

bleek niet altijd makkelijk om actie te ondernemen maar er werden voornemens uitgesproken 

om meer voor anderen en onszelf op te komen. 

 

Bij deze dialoog waren 21 deelnemers verdeeld over 3 dialoogtafels. Gespreksleiders waren 

Elisa, Marjet en Emilie. De catering werd verzorgd door mensen van GGZ in Geest in 

Amsterdam Zuid.  

 

 

           
Oranjekerk – dialoog V/M Solidariteit                                       

 

 

2.  Dialoog Verbinding – 14 maart 2022 in Casa Migrante 

 

De ivm Corona uitgestelde vrouwendialoog (van 2021) over Verbinding heeft op 14 maart 

2022 plaatsgevonden in Casa Migrante in Zuid. Deze dialoog, waar 30 vrouwen aanwezig 

waren, kwam tot stand door samenwerking van Casa Migrante en Dialoog in Actie. Inleider 

was Minka Bos, oprichter van Stichting In mijn Buurt, een stichting die 

ontmoetingsonderwijsprojecten organiseert rondom WO2, ons koloniaal verleden en migratie. 

 

 



         
Casa Migrante – dialoog Verbinding 

 

 
3. Dialoog 3 – Buurt dialogen in Zoetermeer 

 
In opdracht van de gemeente Zoetermeer heeft DiA de opdracht mbt samenlevingsopbouw in de 

eilanden buurt verder  uitgevoerd (start was in 2021)   Hier heeft DiA diverse groepen buurtbewoners 

en professionals middels dialogen nader tot elkaar gebracht. 

 

De buurtdialogen en rondetafelgesprekken vonden in het eerste half jaar van 2022 plaats. 

 

 
 
4. Dialoog 4 – Stijgende prijzen en Krappe Beurs – Wat nu?  8 maart in de Oranjekerk 

  
Aan 2 volle tafels gingen de 19 deelnemers met elkaar in gesprek over de steeds stijgende prijzen en 

de keuzes die zij maken om rond te komen met een klein inkomen. 

 

Voorafgaand aan de eerste gespreksronde deelde Sylvia van Team ED (team ervaringsdeskundigen) 

haar persoonlijke verhaal. Zij groeide zelf op in armoede en vertelde over welke invloed dat heeft 

gehad op haar leven en op haar als persoon. Nog altijd komt zij rond van een krappe beurs. Ook 

vertelde ze over de schaamte en de trucjes die zij toepaste om de armoede thuis te verbergen voor haar 

klasgenootjes vroeger. 

 

Voor aanvang van de tweede dialoogronde vertelde Stijn van Stichting SINA (Samen is niet Alleen) 

over armoede in de buurt en initiatieven van SINA die erop gericht zijn op ondersteuning  van en 

geven van kansen aan kinderen in gezinnen onder de armoedegrens.  

 

 

        
Oranjekerk – dialoog Krappe Beurs Stijgende Prijzen 



 
 

5. Dialoog 5. 16 mei 2022 Eerste Liefde – herinnert u zich die nog? Oude Raai 

 

In de Oude Raai, gesponsord door het Bob en Angelo Fonds en in samenwerking met Cordaan vond 

de dialoog Eerste Liefde plaats. De eerste van een tweeluik over liefde / LHBTQI+.  

Na liedjes over liefde door zangeres Francisca Burgos en de video van het lied “Ik heb je Lief” van 

Paul de Leeuw gingen de deelnemers in gesprek over Liefde. Mag elke vorm van liefde bestaan. Mag 

je liefhebben wie je wilt. Hoe open sta je (bewoners en bezoekers van de Oude Raai ) voor mensen die 

behoren tot de LHBTQI+ groep. 

 

       
Dialoog Eerste Liefde in ‘d Oude Raai 

 

 

 

6.    Dialoog 6  Na aankomst in Nederland 18 mei 2022 in de Oranjekerk 

 

Aan drie tafels gingen de 23 deelnemers met elkaar in gesprek over vluchtelingen en hoe verder na 

hun aankomst in Nederland en in onze eigen buurt.  Aan de deelnemers soep en een vegetarische wrap 

aangeboden.  

 

Voorafgaand aan de eerste gespreksronde vertelde Jahan Valianpour zijn persoonlijke verhaal. Jahan is 

30 jaar geleden met zijn vrouw en 2 kinderen uit Iran naar Nederland gevlucht. En Kathleen Denkers 

van de Regenbooggroep en coördinator van de Oekraïnse vluchtelingenopvang in de Pijp vertelde over 

haar ervaringen en leermomenten met vluchtelingen opvang eerder met Syrische vluchtelingen en nu 

met de groep uit de Oekraïne. 

 

Gespreksleiders waren Sandra, Hans en Marjet 

 

         
Oranjekerk -  dialoog Na aankomst in Nederland 

 



 

 

 

7. Dialoog 7 -  Dialoog Koloniaal Verleden in de Oost – 29 mei 2022 Indië NL Monument  

 

De vierde dialoogbijeenkomsten rondom het koloniaal verleden in de Oost in opdracht van Stadsdeel 

Amsterdam Zuid. 

 

Met lezing bij het Indië- Nederland monument door Huib Akihary, architectuurhistoricus en 

conservator Moluks Historisch Museum over de geschiedenis van het monument en de 

naamsverandering. Gevolgd door muziek met verschillende  Indonesische instrumenten o.l.v. onze 

dirigent Leni Landweer. 

 

In de nabij gelegen Willem de Zwijgerkerk vertelt Edu Dumasy, Nederlands-Indië en Indonesië 

deskundige over het koloniale verleden in de Oost en over zijn familieachtergrond gerelateerd hieraan. 

 

Aansluitend dialoogtafels waaraan de deelnemers gesprekken voerden over ons koloniale verleden en 

de sporen hiervan in het heden. 

 

 

    
 

 

 

 

 
Dialoog Koloniaal verleden in de Oost 

 

 

 

 



8. (t/m 13 ) Zes dialoogactiviteiten rondom Keti Koti 2022 

 

 

In opdracht van Stadsdeel Amsterdam Zuid organiseerde Dialoog in Actie in 2022 een zestal 

activiteiten in de Keti Koti maand.  

 

 
 

 

 

Dialoog 8  Startbijeenkomst 6 juni 2022  Feestelijke Opening Keti Koti maand in de Oranjekerk 

 

Een vooruitblik op hetgeen Dialoog in Actie in de maand juni programmeert. Met plengoffer door 

Marian Markeloo, lezing over Anisa (hoofddoek), een kinder kotoshow met uitleg van de Surinaamse 

klederdracht van toen. Een dansoptreden van Bolivia Minka, een muziekoptreden van de band 

Plotseling, Spoken Word o.l.v. Ruud Watson en een percussie optreden. En tussen de ondedelen door 

korte dialogen. 

 

 
6 juni Oranjekerk 



 

 

9. Dialoog 9  Slavernijverleden en doorwerking naar het heden.  12 juni 2022 via Zoom 

 

Online dialoog over de doorwerking van ons slavernijverleden op de identiteit van nazaten van tot 

slaaf gemaakten. De impact van het slavernijverleden is zo verweven in de maatschappij dat je er vaak 

niet bewust van bent. Een gesprek met deelnemers uit zowel Nederland als Suriname en de Antillen. 

Met Cynthia als host en gespreksleider. 

 

 
 

 

10. Dialoog Boottocht Amsterdamse grachten. Al varend in gesprek over het 

slavernijverleden 15 juni 2022 

 

Een boottocht over de grachten van Amsterdam. Gids Sjoerd vertelde over de gebouwen en de relatie 

tussen onze grachtengordel met ons gedeelde Koloniaal Verleden. Met de opbrengst van de slavernij is 

menig grachtenpand bekostigd.  De deelmeners hoorden onbekende verhalen over de historie van de 

grachtengordel en gingen tussen de verhalen kort met elkaar in gespek.  

 

 

 

        
15 juni Boottocht Amsterdamse grachten 



 

 

 

11. Dialoog Boottocht Amsterdamse grachten met leerlingen. Al varend in gesprek 16 juni 

2022 

 

De leerlingen van groep 8 van de Olympiaschool voeren mee in de rondvaartboot Jasmijn. Tijdens de 

boottocht langs de grachtenpanden vertelde gids Sjoerd over de relatie van de grachtengordel met het 

slavernijverleden. Al varend gingen de kinderen met elkaar en de gids en Cynthia, de gespreksleider 

van Dialoog in Actie in gesprek over het koloniaal verleden. 

 

 

         
Boottocht Amsterdamse grachten. 

 

 

 

12. Dialoog 12 Tori Neti- Odo. Verhalen avond met Rudy Uda in de Oranjekerk 21 juni 

2022 

 

Rudy Uda, odoloog neemt de deelnemers mee in de mystiek van de Odo (gezegden) Over het gebruik 

en het geheime karakter van de odo en liederen.  

 

 

   
 

Dialoog Tori Neti – Odo Oranjekerk 

 

 

 

 

 

 



 

13. Dialoog 13  Keti Koti dialoogtafel – 28 juni in de Oranjekerk  

 

De Keti Koti Dialoogtafel is een jaarlijks terugkerende bijeenkomst met rituelen, muziek en heri heri. 

De 28 aanwezigen gingen in gesprek over het gezamenlijke slavernij verleden.  

 

          
Keti Koti Dialoogtafel  Oranjekerk 

 

 

14. Dialoog 14 Dialoogtafels aansluitend op jongerentheater Keti Koti in Zuid – 30 juni in 

theater CC Amstel  

 

In samenwerking met CC Amstel organiseerde DiA een dialoogtafel aansluitend op het theaterstuk 

Theater voor Keti Koti in Zuid van Guillano Herdigein en Cheyenne Toney dat opgevoerd werd op het 

plein voor theater CC Amstel. De toeschouwers gingen in gesprek over onderwerpen die in de 

voorstelling aan bod kwamen. Waaronder teksten van de raps, straatnemen, familienamen, identiteit, 

en de doorwerking van het slavernijverleden in het heden. Tijdens de gesprekken werden Heri Heri 

maaltijden geserveerd.  

 

   
Plein voor CC Amstel. Voorstelling en aansluitend dialoogtafels in CC Amstel 

 

 

 

 

 



15. Dialoog Gender 26 augustus in de Oranjekerk 

 

Deze dialoog organiseerde Dialoog in Actie samen met Paul Hofman van SOOZ in de Oranjekerk. 

Aan 4 tafels gingen de 25 deelnemers met elkaar in gesprek over Gender en jezelf kunnen zijn. Het 

thema sloot bij het thema van de Pride week (my gender my pride ) dit jaar.  

Na een interview met Yvo Manuel Vas Dias, oprichter en voorzitter van TransAmsterdam, over zijn 

persoonlijk verhaal, voerden de deelnemers een dialoog aan de hand van stellingen.  

 

Met aan het einde een terugkoppeling per tafel. En een drankje en hapje. 

 

   
Dialoog Gender in de Oranjekerk 

 

 

 

16. Dialoog Uit de Kast in de Kast 28 september 2022 – in de Buren Oude Raai   

 

In de Oude Raai, gesponsord door het Bob en Angelo Fonds en in samenwerking met Cordaan vond 

op 28 september de dialoog Uit de Kast in de Kast plaats. De tweede van een tweeluik over liefde / 

LHBTQI+.  

Na een inleiding en lied door Hans Weijtenberg, oprichter van de Lellebel en zanger, gingen de 

deelnemers in gesprek over hoe openheid naar LHBTQI+ ers en veilig voelen binnen de Oude Raai. 

Zijn er redenen voor mensen terug in de kast te gaan voor mensen die behoren tot de LHBTQI+ groep. 

 

      
Dialoog Uit de kast in de kast – de Buren ‘d Oude Raai 



17. Dialogen Akropolis – september 2022 

 

De bewoners commissie van het Akropolis woon collectief  heeft DiA benaderd met het doel om 

gezamenlijk een toekomstplan met ambities te ontwikkelen.  Zij willen niet alleen daar wonen maar 

als community ook een maatschappelijke meer waarde realiseren.  In het pand zelf, maar  ook 

daarbuiten in de buurt omgeving. Zij streven een community zoals Stadsdorp na.  Met eigen 

ontwikkeling middels bijv inkoop op het zorg vlak.  DiA geeft ondersteuning middels dialoog aanpak 

 

 

18. Dialoog  Eenzaamheid op 6 oktober in Huis van de Wijk Lydia 

 

Als afsluiting van de Week tegen Eenzaamheid organiseerde Dialoog in Actie een dialoogbijeenkomst 

over Eenzaamheid in Huize Lydia.  

Richard, ervaringsdeskundige voorgesteld door Eric Bolthoven van Team ED,  leidde de dialoog in 

met een indrukwekkend persoonlijk verhaal. Vervolgens gingen de deelnemers met elkaar in gesprek 

aan 4 dialoogtafels aan de hand van vragen en stellingen. Na afloop gaf een deelnemer van elke tafel 

een samenvatting van hetgeen aan tafel was besproken. 

 

     
Dialoog Eenzaamheid in Huis van de Wijk Lydia 

 

 

19. Dialoog Als ze maar gelukkig worden. 18 Oktober Huis van de Wijk Dufayhuis 

 

In het nieuwe buurthuis het Dufayhuis organiseerden we op 18 oktober een dialoog over opvoeding. 

De inleiding werd gehouden door Marilse Eerkens, moeder, psychologe en schrijfster van het boek 

“Als ze maar gelukkig worden – wat willen we bereiken met de opvoeding van onze kinderen? “.  

Iedereen was welkom, ouders en niet-ouders omdat iedereen –als het goed is- opgevoed is. Het 

onderwerp leent zich voor een breed gesprek en de deelnemers konden over het onderwerp meepraten 

vanuit hun eigen ervaring. 

 

Over -onder andere-  de vijf opvoeddoelen die Marilse beschrijft in haar boek gingen de deelnemers 

met elkaar in gesprek. Gevolgd door een terugkoppeling door een deelnemer van de tafels. 

 

      
Dialoog Als ze maar gelukkig worden.  



 

 

20. Wandeldialoog Thuis in Zuid 27 november in het Amsterdamse Bos 

 

Thuis in Zuid - Wat betekent thuis voor jou? Wat maakt dat jij je ergens thuis kan voelen? Met deze 

vragen gingen bewoners uit Amsterdam Zuid wandelend in het Amsterdamse Bos in gesprek.   

 

Na een korte introductie over het thema en hoe je een 'waarderende dialoog' voert gingen de 

deelnemers de eerste gespreksronde in. In tweetallen vertelden ze elkaar over wat 'thuis' voor hen 

persoonlijk is. In de volgende ronde, met een andere gesprekspartner, deelden ze hun droombeeld van 

een ideaal thuis. En de derde ronde, in weer andere duo's, onderzochten ze hoe ze hun eigen droom 

een beetje waar kunnen maken. 

 

Afsluitend met koffie en warme chocomel erbij werd op deze vragen gereflecteerd met de hele groep. 

 

 

       
 

 
 

 

 



 

 

21. Dialoog LHBTQI+ & Veiligheid in de klas. 14 december ROC Top locatie de Klencke 

 

Een dialooggesprek voor docenten in Amsterdam Zuid. Over een veilig klimaat in de klas waar 

leerlingen / studenten en docenten zichzelf kunnen zijn. Waar niemand gepest of uitgesloten wordt om 

wie hij is of op wie hij verliefd wordt.  

 

Een gesprek over creëren van veiligheid, leerlingen- en leraargedrag, inclusiviteit, grenzen aangeven 

en het gesprek aangaan.  

 

Na een indrukwekkende inleiding van twee studenten -ervaringsdeskundigen transgender en 

homoseksueel- over hun ervaringen op school en in de klas, gingen de docenten in gesprek.  

 

 

      
Dialoog LHBTQI+ en Veiligheid in de Klas 

 

 

 

 

Stichting Dialoog in Actie 
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