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NIEUWJAARSBERICHT 2016  
WINWIDE’S Terug- en Vooruitblik  

 
Aan allen die WINWIDE een warm en goed hart toedragen     07 Januari 2016 
 
Beste WINWIDE vrienden, zakenrelaties en andere belangstellenden, 
 
Mede namens WINWIDE’s bestuur, Liz Oosterbaan, Karl Mess en Muzeyyen Ogulmus, willen wij jullie allen een 
luisterrijk, inspirerend en gezond Nieuwjaar toewensen! 
 
Wij hopen u in het Nieuwe Jaar in gezondheid op onze activiteiten weer te zien. 
 
Met een terug- en een vooruitblik op onze activiteiten nemen wij jullie graag mee naar onze programma’s en 
projecten die wij de afgelopen periode hebben neergezet en hoe wij deze in de toekomst verder zullen ontwikkelen. 
 
We wensen jullie veel leesplezier! 
 
Met een hartelijke Nieuwjaars groet, 
 
Sandra W. Fransz 
directie 

 
Terugblik 
Wij zijn trots dat wij het aangedurfd hebben om onze thema cyclus Wereldgodsdiensten en Filosofische Stromingen 
bij onze Meet, Greet & Eat Programma’s gedurende 2014/2015 neer te zetten en een trend in onze samenleving 
hebben kunnen zetten. Het was ontroerend te mogen ervaren dat de deelnemers onze thema cyclus met zoveel 
enthousiasme en waardering hebben beleefd en ontvangen. 
 
Het is dan ook niet onbelangrijk om in ons Nieuwjaarsbericht bij deze bijzondere cyclus even stil te staan… 
 
We kunnen terugkijken op een intens thema programma met heel veel inhoud, waardevol, leerzaam, maar vooral 
ook creatief en leuk, ondanks de pittige en gevoelige onderwerpen. 
We zijn begonnen met… 

 De Antieke cultuur en (natuur)religie en de geschiedenis van de Oude Grieken .  

 DAARNA zijn wij aan de slag gegaan met de oude Oosterse filosofen en wereldreligies, zoals Confucius, Lao-
Tse, een van de grondleggers van het Taoïsme en het Boeddhisme, alle belangrijke levensbeschouwelijke 
ideologieën, ontstaan ver voor de geboorte van het Christendom 

 Ton de Kok, auteur van het boek Wat is God? is samen met ons op zoek gegaan naar wat de oude filosofen 
en eigentijdse schrijvers voor betekenis aan God en de Natuur hebben gegeven in hun eigen tijd.  

 VERVOLGENS zijn de monotheïstisch Godsdiensten aan de orde gekomen, het Jodendom, Christendom en 
de Islam. Deze hebben wij afgerond met een Panel Debat , waarin alle gepasseerde wereldgodsdiensten 
hebben deelgenomen. We zullen dit panel debat in 2016 een vervolg geven met een Jongeren debat o.l.v. 
hun geestelijke leiders en/of docenten  

 IN ONZE LAATSTE CATEGORIE hebben wij het humanisme en de filosofie van de Economische Systemen 
behandeld. We hebben kennis gemaakt met verschillende stromingen binnen het Humanisme zoals o.a. het 
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Atheïsme  en bij de Economische Denksystemen hebben wij het Liberalisme, Socialisme en Communisme 
ontmoet. VOLGEND JAAR zullen wij met Spinoza een verdiepend vervolg geven aan HET HUMANISME. Dit 
doen we samen met dr.Ton de Kok en drs. Evelin Witt, humanisticus en spreker bij onze MGE over 
Humanisme . M.b.t. de economisch systemen gaan wij kijken naar de mogelijkheden om naar een beter en 
meer spiritueel en eigentijds economisch systeem toe te kunnen werken. Dit doen we met drs. In Liem, 
Econoom en Boeddhist. In Liem heeft bij ons de lezingen over het Boeddhisme en de Economische systemen 
gegeven.  

 AFRONDING, ons afrondingsfeest stond in het teken van Licht & Muziek. We hebben de thema cyclus 
afgesloten met  Nieuwe Religies & Isotherische Stromingen. De Vrijmetselarij met Marinus Schouten hebben 
wij begroet en de Antroposofie en Euritmie met Bart-Jeroen Kool ontmoet. Henk Mak van Dijk heeft de 
muzikale invulling en begeleiding verzorgd bij deze thema’s. WINWIDE’s AlleTonenKoor heeft met verve 
passende (Kerst) liederen gezongen. Jaap Mulder (klarinet) en Ruben Mulder (piano) hebben met 
sprankelende klanken rondom de Chanoeka, het Joods lichtjesfeest, laten horen en dit feest ook toegelicht.     

Maar er is natuurlijk veel meer gebeurd bij WINWIDE..!   

WINWIDE is blij dat naast de afronding van onze thema cyclus 2014-2015 nu, na 7 jaar ervaring, ook ons 

AlleTonenTafels concept in definitieve vorm is afgerond. Met onze verschillende Tafels en Thema’s, zoals hieronder 
beschreven en toegelicht, zijn WINWIDE’s AlleTonenTafels (ATT) een mooi, holistisch concept geworden, waar 
iedereen, jong-oud, internationaal, lokaal, migrant en ook kinderen hun weg kunnen vinden en zich thuis kunnen 
voelen. WINWIDE zal zich in de toekomst verder ontwikkelen als een ideologische maatschappelijke organisatie. 
 
Gaandeweg hebben wij geleerd dat het niet zo gemakkelijk is om met andere maatschappelijke organisaties samen 
te werken, vanwege de verschillen in interesses en mogelijkheden van de diverse achterbannen/netwerken, 
doelstellingen en belangen. We zijn dan ook blij dat ons Jongeren Participatie Team (JPT) hun concept The Green 
Cocktail over duurzaamheid als vast thema heeft gekozen en welke achteraf een belangrijk en toegankelijk thema 
voor iedereen is gebleken, ongeacht educatieve en sociale achtergronden.  Ook zijn wij erg blij dat het JPT binnen de 
Green Cocktail een kinderclub met een speciaal kinderprogramma is opgestart. 
 
Met dank aan onze subsidiegevers, Fonds 1818, Haella Stichting, Gemeente Den Haag – OCW & Integratie, Kerk & 
Wereld, de Haagse Brug voor ons Internationaal programma en het Oranje Fonds voor onze jongeren programma’s 
hebben wij al deze projecten in de afgelopen periode kunnen realiseren en zullen deze, binnen het ATT concept, 
verder continueren en professionaliseren/finetunen, waar nodig. 
 
Voor een uitgebreide terugblik van alle ATT-MGE activiteiten zie: http://www.winwide.nl/terugblik-winwide-events-
2014/ ; http://www.winwide.nl/terugblik-winwide-events-2015/ . Er ontbreken nog een aantal rapportages; deze 
zullen z.s.m. in het NJ op de website geplaatst worden. 

 
WINWIDE nu en in de toekomst, 
 STRATEGIE & VISIE:   

o Wij verwachten door alle ellendige ontwikkelingen in de wereld, dat in de toekomst wellicht woorden te 
kort gaan schieten en de verbale communicatie onvoldoende helend zal zijn, ja zelfs counter productief 
om de cohesie in de samenleving te kunnen handhaven. Om dit gegeven te kunnen ondervangen zullen 
meer muzikale en creatieve vormen nodig zijn om wel troost en comfort te kunnen bieden en de 
harmonie in onze samenlevingen niet te laten verharden. Dit gegeven heeft een belangrijke invloed op 
onze visie en strategisch beleid en wij zullen dan ook meer aandacht geven aan deze creatieve vormen. 
Ons motto hierbij is ‘Wanneer woorden te kort schieten, spreekt muziek..; wanneer woorden niet meer 
worden gehoord, spreekt creatieve beeldvorming..’ 

o Om dezelfde reden zullen wij onze Integratie, Emancipatie en Participatie (IEP) praatgroepen een vastere 
vorm gaan geven om zo nodig de IEP problematiek te kunnen opvangen. WINWIDE heeft reeds een 
multicultureel team van professionele counselors, coaches en psychologen achter de hand met wie zij 
eventueel de IEP problematiek verder kan uitwerken.   

o Om dezelfde reden zullen wij onze inhoudelijke discussies minder specifiek richten op culturele, 
levensbeschouwelijke en ideologische kennisuitwisseling, maar ook proberen een stap verder te komen 
door met onze multiculturele teams naar een universeel intercultureel waardesysteem toe te werken. 

http://www.winwide.nl/terugblik-winwide-events-2014/
http://www.winwide.nl/terugblik-winwide-events-2014/
http://www.winwide.nl/terugblik-winwide-events-2015/


3 

 

Onze ervaring van de afgelopen 2 jaar heeft ons geleerd dat, wil men een echte verandering te weeg 
brengen, dan zullen toch de interpretatie van de onderliggende waarden en normen in het 
gedachtegoed van de verschillende culturen op een universele lijn gebracht dienen te worden. Een 
uitdaging, waar een lange adem  voor nodig is. De definitieve vorm van ons ATT concept bestaat uit 
verschillende interessante en waardevolle programma’s en projecten, waarmee wij onze slogan ‘Mensen 
en Culturen begrijpen, waarderen en verbinden’  ten uitvoer willen brengen. Met onze vaste thema’s 
verwachten wij een bijdrage te leveren aan vrede en harmonie in het samenleven en onze missie te 
kunnen volbrengen met als eindresultaat een  eigentijds intercultureel waardesysteem.     

 OPBOUW EIGEN INKOMEN: De resultaten van onze afgeronde programma’s en projecten zijn WINWIDE’s ATT 
producten geworden, die wij maatschappelijk uit kunnen dragen en commercieel willen inzetten om onze eigen 
financiën op te bouwen, zodat wij in de toekomst minder of geheel niet meer afhankelijk hoeven te zijn van 
subsidies. Daarnaast zullen wij ook stapsgewijs meer entreegelden gaan heffen bij onze  publieke activiteiten en 
zullen wij de deelnemers de mogelijkheid aanbieden om vrienden van WINWIDE te worden via 
vrienden@winwide.nl . Vrienden van WINWIDE maken deel uit van een maatschappelijk internationaal en 
inspirerend netwerk. Zij krijgen verschillende kortingsmogelijkheden op onze activiteiten en kunnen gratis 
meedoen aan onze interne discussies.  

  ONZE PRODUCTEN:  
AlleTonenTafels (ATTs) 

1. ATTs – Algemene Programma’s   
a. Meet,Greet,&Eat (MGE) Concept: we hanteren hierbij het ‘MGE concept’, inhoudende informele, 

interne meetings/brainstorms ter voorbereiding van de formele ATTs,  
b. Vaste Thema’s: De vaste thema’s bij dit concept zijn, Filosofie & Levensbeschouwing; Integratie, 

Emancipatie en Participatie. Hieruit kunnen verschillende onderwerpen voortvloeien 
c. Continue Inhoud: WINWIDE heeft voor een continue-inhoud gekozen en wij richten ons hierbij op de 

culturele verschillen in de interpretatie van Waarden & Normen; met als 
i. doel om naar een intercultureel  waardesysteem toe te werken met zo mogelijk een ‘universeel 

intercultureel waarde systeem’ als eindresultaat.  
ii. uitgangspunt/aanpak WINWIDE’s op 3 niveaus: Micro (individueel), Macro (samenleving), Meta 

(levensbeschouwelijk/Spiritueel). Voor de daar tussenliggende overlappingsgebieden spreken 
wij van een Meso niveau; dit niveau is vooralsnog niet relevant en nodig gebleken. 

d. Taal & Toegankelijkheid: Spreektaal Nederlands; denkniveau vanaf MBO 4;  leeftijd vanaf 18 jr. 
e. Locaties: Den Haag e.o. + Delft (D-ATTs) 

2. I-ATTs – Internationaal Programma 
a. Het ‘NIEUWE NOMADEN’ (NN) Concept: inhoudende dat alle culturen kunnen en zouden moeten 

bijdragen aan het tot stand komen van een staat van vrede, harmonie en gerechtigheid op nationaal en 
internationaal niveau.  

b. Vaste Thema’s: Vrede & Harmonie; Migratie & Mensenrechten; Economie & Milieu. Ook hieruit zullen 
verschillende onderwerpen voortkomen 

c. Continue-Inhoud: Waarden & Normen, idem 1c met uiteindelijk resultaat een ‘universeel intercultureel 
waarde systeem’. 

d. Taal & Toegankelijkheid: Spreektaal Nederlands + meertalig; denkniveau vanaf MBO 4+;  leeftijd vanaf 
18 jr. 

e. Locaties: Den Haag e.o.  
3. J-ATTs – Programma voor jongeren 

a. Het Green Cocktail (GC) Concept:  inhoudende duurzaam leren leven. 
b. Vaste Thema’s: Duurzaamheid & Milieu; Gezondheid & Beweging; Recycling producten & materialen; 

Ruilmarkt. Ook uit al deze verschillende thema’s zullen verschillende onderwerpen voortkomen. 
c. Continue Inhoud: Waarden & Normen, idem 1+2c met uiteindelijk resultaat een ‘intercultureel 

universeel waarde systeem’. 
d. Taal & Toegankelijkheid: Spreektaal Nederlands + meertalig; alle denkniveau’s; alle leeftijden 

(kinderclub vanaf 6 jr.) 
e. Locaties: Den Haag e.o.  

VERVOLG /VERDIEPING 2016-2018 
- ATT verdieping Wereldgodsdiensten & Filosofische Stromingen:  
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o Spinoza, de verlichting en het  Humanisme, 
o Economie & Duurzaamheid,  op weg naar een meer gelijkwaardig, duurzaam, spiritueel en eigentijds 

economisch systeem. 
- D-ATT: na onze succesvolle film discussie avond over Emancipatie  in het Rietveld theater in Delft zal er een 

vervolg plaatsvinden in de 1ste of 2de helft van 2016. 
- I-ATT: op de Expat Fair op 31/01/16 januari a.s. zal WINWIDE het Nieuwe Nomaden concept presenteren. Onze 

volgende I-ATT zal op 18/03/16 in stadsdeel Loosduinen plaatsvinden. 
- J-ATT Paneldebat Wereldgodsdiensten & Filosofische Stromingen: De geestelijke leiders/docenten die aan ons 

Panel Debat in juni hebben deelgenomen zijn uitgenodigd op dinsdag 26/01/16 om een vervolg van dit debat 
o.l.v. de jongeren te bespreken. Doel van de avond is een aanzet voor de vervolgstappen en randvoorwaarden 
op te stellen hoe wij dit debat met de jongeren veilig kunnen organiseren. WINWIDE’s rol is hierbij is faciliterend. 
Deze bijkomsten zijn niet publiekelijk. Wel zijn de Strategie & Kwaliteit Commissie (SKCie) leden van WINWIDE 
altijd van harte  welkom om als toehoorder en adviseur bij deze bijeenkomsten aanwezig te zijn. 

- J-ATT Green Cocktail: Gedurende de periode 2016 wordt 1 grote familie GreenCocktail of meerdere kleine Green 
Cocktails met focus op de verschillende thema’s en onderwerpen binnen het GC concept. In 2017 sluiten wij de 
cyclus af met uitgebreide familiedag. Het is de bedoeling dat het ons JPT na deze periode hun thema geheel 
zelfstandig kunnen neerzetten en beheren. 

Leer & Capaciteit Ontwikkeling (LCO)- ATTs 
a. Muziek : We gaan de muziek tafel uitbouwen o.l.v. Henk Mak van Dijk, pianist, schrijver en cultureel antropoloog 

en Itzel Trejo Medecigo, mezzo-sopraan. Ook willen wij ons AlleTonenKoor (ATK) o.l.v. onze nieuwe, 
koorrepetitor Bas Splunter, conservatorium student in Den Haag, meer uitbouwen en laten aansluiten  met, en 
bij onze ATT programma activiteiten. Wij hopen met Bas ook meer jongeren aan te trekken. Deze opbouw is 
conform onze strategie & beleid en past bij uitstek in de tijdsgeest van dit momentum, zoals eerder in dit stuk 
genoemd.   

b. Culinair: Het Culinaire Team zullen wij o.l.v. Marlou Cardoso verder inzetten bij onze ATT activiteiten, maar 
daarnaast ook bij onze interne brainstorms. 

c. Andere LCO-ATTs: EU Uitwisselingsprogramma’s i.s.m. Incombinacion; Film/Video, Recycling Workshops, 
Taalontwikkeling zijn of nog in een opbouw of slapende fase. U kunt deze volgen via www.winwide.nl   
 

 AGENDA 2016 
Publieke bijeenkomsten  

o Januari:  zondag  31/01 vanaf 12u: Expat Fair, Spui 70, DH 
o Maart:  vrijdag   18/03  17.30u: I-ATT, Nieuwe Nomaden locatie Hungry Minds, Loosduinen, DH 
o April-September: WINWIDE’s JPT organiseert een, of meerdere Green Cocktails, locatie Centrum, DH 
o Oktober: vrijdag 28, J-ATT debat Levensbeschouwing & Filosofie, locatie De Zalen, Riouwstraat 1, DH 
o Oktober: zaterdag 29 oktober, Mini-Muziek festival  voor Vrede  & Harmonie, locatie: Riouwstraat 1 

Interne bijeenkomsten 
o Januari: dinsdag 26/01 19u Vervolg bijeenkomst Panel debat met Geestelijke leiders/docenten 
o Februari: zaterdag 06, 20, of 27 februari  11-14.30u SKCie teambuilding feestje 
o Dinsdagen:  12/01; 08/3; 10/5; 12/7; 11/10; 13/12 - 18u Strategie & Kwaliteit Commissie (SKCie) Overleg  
o Dinsdagen: 09/2; 12/04; 14/06; 13/09; 08/11; 18u Brainstorm Waarden & Normen brainstorm met alle 

WINWIDE-teams* 
*) U kunt gratis meedoen aan onze interne brainstorms door vriend(in) van WINWIDE  te worden door een donatie te storten op 
rek.nr.NL06ABNA0471495336, van min. €50,- p/jaar. Organisaties kunnen ook vrienden van WINWIDE worden op basis van minimaal 5 
personen. Meer info.  winwide@tiscali.nl  

 
Dank voor uw aandacht!          SWF/januari 2016 

       ***** 

  
WIN met Wilskracht, Initiatief, Durf en Empathie 

 
Sandra W. Fransz,  
Directie  
T 06 245 201 49; www.winwide.nl  
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