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WINWIDE IEP en de AlleTonenTafels ONTVANGT € 27.000,= VAN HET ORANJE FONDS 

 

WINWIDE IEP (Integratie, Emancipatie en Participatie) krijgt een bijdrage van € 27.000,= van het 
Oranje Fonds voor haar AlleTonenTafels projecten.  
 
De WINWIDE organisatie faciliteert en stimuleert interculturele samenwerking en genderemancipatie. 
Zij streeft naar een harmonieuze ontwikkeling van de multiculturele samenleving in Nederland en 
doet dit door een inspirerende en veilige omgeving te creëren, de AlleTonenTafels. In deze prettige 
omgeving bediscussiëren hoger opgeleiden met verschillende achtergronden maatschappelijke 
onderwerpen die aandacht vragen en te berde worden gebracht. In de komende periode zullen de 
thema’s onderwijs, creatieve ontwikkeling, kunst, muziek en sport aan de orde komen. 
 
De AlleTonenTafels (ATTs) www.alletonentafels.nl zijn projecten van WINWIDE met een eigen 
methodiek die worden ingezet bij de uitvoering van WINWIDE’s programma ~ Interculturele 
Samenwerking en Genderemancipatie www.winwide.nl. Het initiatief richt zich op hoger opgeleide 
autochtone en niet-autochtone Nederlanders. Belangstellenden kunnen kosteloos aan onze 
discussieavonden deelnemen.  
 
ATT projecten verkleinen de afstand tussen de verschillende migrantengroepen en autochtone 
Nederlanders. 6 Tafels, georganiseerd door en voor multiculturele werkgroepen vinden er per periode 
van 2 jaar plaats en het 2-jarige programma sluit af met een ATT congres. De werkgroepen beslissen 
of er 3 aparte M/V Tafels of 6 gezamenlijke Tafels worden georganiseerd. De resultaten van de 
discussie Tafels worden samengebundeld en onder leiding van deskundigen verdiept en op een 
toegankelijke manier in een ATT congres aan de samenleving gepresenteerd.  
 
Sandra Fransz, voorzitter WINWIDE: “Wij zijn het Oranjefonds zeer erkentelijk voor hun financiële 
ondersteuning. Wij hebben ervaren dat pas door interculturele en gelijkwaardige samenwerking de 
multiculturele bewustwording van elkaar positief verankerd, waardoor de cohesie in onze 
samenleving wordt vergroot en onze samenleving zich verder kan ontwikkelen tot een multicultureel 
harmonieus geheel.” 
 
Ronald van der Giessen, directeur Oranje Fonds: “Het Oranje Fonds bevordert betrokkenheid in de 
samenleving. Door onze steun ontmoeten mensen elkaar of vinden zij een nieuwe plek in de 
maatschappij. We verwachten dat onze bijdrage dit bijzondere project een goede stimulans geeft en 
zo onze doelstelling helpt bereiken.” 
 
Het Oranje Fonds is het grootste nationale fonds op sociaal gebied. Per jaar besteedt het € 32 
miljoen aan organisaties die een betrokken samenleving bevorderen in Nederland en in het 
Caribische deel van het Koninkrijk. Door deze bijdragen ontmoeten mensen elkaar of vinden zij een 
nieuwe plaats in de samenleving. Het Oranje Fonds wordt o.a. gesteund door de Nationale Postcode 
Loterij en De Lotto. De Prins van Oranje en Prinses Máxima zijn beschermpaar van het Oranje Fonds. 
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