Integratie Emancipatie Participatie

Verslag van WINWIDE’s Nieuwjaarsbijeenkomst
14 januari 2014 van 19.00-22.00 uur Diamanthorst 183, Mariahoeve,
Den Haag
In samenwerking met Resto VanHarte en het Stadsdeel Haagse Hout
Met medewerking van WINWIDE’s kookteams (11pers), Admin groep (4 pers),
de Ghostshoppers (3 pers), de gastvrouw voor de internationals (1 pers), de
avondvoorzitter (1 pers) plus regie (1 pers)
Een nieuwe plek
Tijdens de geslaagde Nieuwjaarsbijeenkomst hebben we
met ca 93 enthousiaste betrokkenen ons nieuwe
programma ingeluid op een nieuwe plek, samen met nieuwe
partners. We hebben een mooie avond mogen ervaren en
zijn blij dat ons nieuwe thema ‘Wereldgodsdiensten en
Filosofische stromingen’ positief en warm is ontvangen.
Daarmee hebben we een nieuwe plek gecreëerd in Haagse
Hout, waar locals en internationals elkaar kunnen
ontmoeten en in de Nederlandse taal kunnen discussiëren. Het was ook een goed
moment om stil te staan bij wat de afgelopen periode bereikt is. Om de deelnemers
vanuit WINWIDE en het stadsdeel Haagse Hout kennis te laten maken met onze
nieuwe locatie, de organisatie en het programma hebben we onze feestelijke
Nieuwjaarsbijeenkomst zo georganiseerd dat die qua locatie en timing naadloos
aansloot op de Nieuwjaarsreceptie voor de deelgemeente Haagse Hout.
Programma
Op het programma stonden naast de gezamenlijke maaltijd
een korte terugblik op WINWIDE's afgelopen succesvolle
programma Interculturele Samenwerking (IS) en Gender
Emancipatie (GE), periode 2011-2014, en het daaraan
gerelateerde sprankelende afrondingsfestival: WINWIDE's
Winter-Wonder-Mix. Aan de hand van een Power point gaven
WINWIDE’s bestuursleden, Liz Oosterbaan en Müzeyyen
Ogulmus Brouwer, een toelichting. Voor een beeldende
rapportage van ons Winter festival zie www.winwide.nl. Veel aandacht kreeg ook de
introductie van ons vervolgprogramma Interculturele Samenwerking (IS) en Gender
Emancipatie (GE) en de discussiethema's voor 2014 tot 2017.
Nieuw thema: Wereldgodsdiensten en Filosofische Stromingen
Ons inhoudelijke discussiethema in het programma voor de
komende jaren is gericht op Integratie, Emancipatie en
Participatie (IEP) en gebaseerd op ons strategische positiepaper,
opgesteld door WINWIDE's denktank, de Strategie & Kwaliteit
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Commissie. Wij hebben wat emancipatie betreft voor de komende jaren gekozen
voor het thema Wereldgodsdiensten en Filosofische Stromingen. De integratie
bevorderen we door samenwerking met politiek en overheid rond dit thema en de
participatie door verbindend en intercultureel te communiceren in theorie en
praktijk met ruimte voor stilte, luisteren en creëren. Integratie, Emancipatie en
Participatie zijn in het thema Wereldgodsdiensten en Filosofische Stromingen
educatief en onontkoombaar met elkaar verbonden. Wij verwachten daarmee op
individueel niveau meer inzicht te krijgen om verder te kunnen emanciperen in een
eigentijdse samenleving. In breder perspectief verwachten wij een positieve invloed
op de cohesie in Nederland en op een harmonische ontwikkeling van een
globaliserende samenleving. Met een power point presentatie lichtte Marianne
Beelaerts de aanpak en bedoeling van het nieuwe thema toe. Daarbij kwam de
aanpak voor het komende jaar en ook voor de wat langere termijn aan bod.
Gastspreker
Ton de Kok, schrijver van het boek Wat is God, en in
een vorig leven officier van de mariniers, commando,
Noorse skitroepen, slavist, Tweede Kamerlid en leraar
was aanwezig op onze Nieuwjaarsbijeenkomst en hij
besprak de kernvraag voor veel religies met de hem
eigen duidelijkheid, humor en vaart. Hij maakt aan de
hand van filosofen & schrijvers een complex
onderwerp zeer toegankelijk. Zijn boek kunnen we dan ook
aanbevelen.
Opening door Wethouder
Om de uitkomsten waardevol te kunnen integreren is het
van belang samen te werken met de gemeente en politiek.
Daarom hebben we het College van B&W, raadsleden,
relevante beleidsmedewerkers en andere (migranten)
organisaties uit genodigd voor het WINWIDE's Nieuwjaars
diner. Aan deze uitnodiging is onder andere gehoor
gegeven door de wethouder van Onderwijs en
Dienstverlening, mevrouw I. van Engelshoven. Zij luidde het
programma in en stimuleerde de deelnemers in een mooie
speech om mee te doen aan de discussie en in Den Haag
niet met de rug naar elkaar toe te staan. Ook raadsleden gaven gehoor aan onze
uitnodiging. Aanwezig waren Jan-Peter Mout, Annemieke Burmeister en Diana van
Ringelenstein van D’66 en Inge Vianen van Groen Links.
Draagvlak
Om het thema wereldgodsdiensten en filosofische stromingen goed op de kaart te
kunnen zetten is het van belang dat het breed wordt gedragen. Dat draagvlak bleek
tijdens de bijeenkomst aanwezig. Er werd zeer positief op gereageerd. Verder zijn
wij ons zeer bewust van de gevoeligheid van het onderwerp. Wij zullen het thema
dan ook op een verantwoorde manier verpakken en bespreekbaar
maken. Hoe wij dit gaan doen, hebben we toegelicht met een power
point presentatie, die op aanvraag is te verkrijgen.
Gastoptreden
Daarbij zorgde een gastoptreden van Angelique Schippers in
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Middeleeuwse jurk en muts voor een creatieve noot. Zij zong drie nummers uit haar
voorstelling HEKS:
- lied Hecate op accordeon (de oude Griekse godin van de Toverij, geboorte en de
maan)
- lied Potje (over de kruiden)
- lied Takkewijf
en ze gaf een korte inleiding over 500 jaar verzwegen geschiedenis van een oude
natuurreligie in West-Europa van het RK en protestantse geloof in Nederland.
Samenwerking Resto VanHarte
Sandra Fransz, directeur van WINWIDE en Ben Lachhab, manager van Resto VanHarte
gaven een korte toelichting op de samenwerking die zij voor de komende jaren zijn
aangegaan.
Uitbeelden wereldgodsdiensten
De gasten waren zelf ook actief. Met hun tafelgenoten beeldden
ze ieder één van de vijf wereldgodsdiensten of een andere
levensbeschouwing uit. Bij bijna alle presentaties wist het publiek
te raden welke godsdienst werd uitgebeeld. Zo kwamen
Hindoeïsme, Islam, Christendom, Jodendom, Boeddhisme,
Humanisme en Bahȧ’i op het podium.
De schrijfwand
Verschillende gasten hebben mooie gedachten over deze thema’s op de wand
geschreven.
“Ik kijk met veel genoegen terug op deze avond, hoe
jullie een belangrijk thema in de samenleving
bespreekbaar maken.”
“Wat is dood? Wat komt daarna? Leef nu!!
“Hoop, liefde en evenwicht tussen mensen.”
“Toen brak het moment aan dat ik besloot de hele
geschiedenis van het filosofische Gods denken langs te lopen om te zien hoe de
grote denkers met het mysterie van het leven geworsteld hadden. Ik wilde van hen
leren, hun ervaringen met de rede opzuigen, hun gevoelens in mijn emoties inlijven.
Ik wilde weten of zij wél een antwoord hadden op de vraag: Wat is God?”
Ton de Kok
“Het was erg gezellig en nuttig vanavond. Heel erg bedankt voor alles + gastvrij.”
‘Voor mij zijn alle godsdiensten één. Uitgaande van de mens die belijdt, blijven we
toch allen mens.”
“Inspirerende avond waarin wij allemaal gelijk zijn. Vrede en respect voor 2014
ongeacht afkomst of geloof.”
“In de schepping van hemel en aarde, in het verschil van dag en nacht, in de
schepen die op zee varen met wat nuttig is voor de mensen (…) zijn teken voor
mensen die verstandig zijn”. Koran 2: 164
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“Volg je hart en blijf nadenken (wees geen schaap).”
“Het beeld van God als veredelde boekhouder bij wie je op het matje wordt
geroepen heeft mij nooit kunnen bekoren.” Naima Azough
“Mijn religie is de natuur.”
“Yin/Yang altijd in balans”
“God is liefde, vrede, zorgzaam.”
“Leef en laat leven.”
“Het is goed om ergens in te geloven. Het geeft rust.”
“Leer van elkaars tradities en geloof!”
“Samen werken. Samen doen. Samen zijn.”
“Hoop, liefde en evenwicht tussen mensen.”(begeleid door een mooie tekening)
“Ik ben ongelovig en niet erg bang voor de dood, maar sterven zonder te weten
waarom dit alles, maakt me zeer verdrietig.” Ton de Kok
“Ik denk niet dat u ongelovig bent. Je gelooft toch in iets. Je vader, je moeder. “
Werkgroepen
De avond werd afgesloten met een laatste netwerkmoment en het vormen van twee
werkgroepen die de voorbereiding van volgende avonden op zich nemen, een
werkgroep voor de wereldgodsdiensten en een werkgroep voor de creatieve
vormgeving. Diverse deelnemers gaven zich op. Rond 21.30 uur sloten we deze
succesvolle nieuwjaarsbijeenkomst af.
Marianne Beelaerts

WIN met Wilskracht, Initiatief, Durf en Empathie

www.winwide.nl

winwide@tiscali.nl
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