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Jaarverslag Kleurrijk Fryslân 2019 
 

Met dank aan 

De laatste activiteit van ons platform in het drukke jaar 2019 was het zoeken naar de 

adressen, etiketten schrijven, het vullen en versturen van enveloppen bestemd voor 

al die organisaties die ons werk dit jaar met hun financiële bijdrage moreel en 

materieel ondersteunden. Naast de brief met dankwoorden vulden we de 

enveloppe met de – mede door KF uitgebrachte – kleurrijke kalender ‘Multiculturele 

feesten en gedenkdagen 2020’. We houden deze kerkelijke en andere 

levensbeschouwelijke organisaties graag op de hoogte. Want juist hun trouwe 

ondersteuning geeft een structurele basis voor ons werk.  

Dit jaar hebben we deze kalender met een dankbrief ook gestuurd naar de 

vrijwilligers van Kleurrijk Fryslân, die veel werk verzetten voor Kleurrijk Fryslân. 

  

Een bijzonder jaar 

2019 werd gekenmerkt door ons 25 jarig jubileum en het vertrekken van een aantal 

bestuursleden. Gelukkig zijn we in staat gebleken om alle vrijgekomen vacatures te 

vervullen, waar we erg blij om zijn. Ook heeft KF een bijzonder Symposium 

‘Verbinding’ met als thema ‘Wat is uw bijdrage aan ‘Verbinding’ tussen mensen?’ 

op 29 september jl. kunnen realiseren. We zijn het IepenMienskipFonds dan ook zeer 

dankbaar voor de royale steun. Het was de eerste keer in Fryslân, dat er zoveel 

verschillende levensbeschouwelijke richtingen en organisaties samen waren, om 

mee te helpen aan de opbouw van de Friese Mienskip, daar zijn wij trots op.  

 

Bruggen Bouwen Leeuwarden 

Het Team Bruggen Bouwen Leeuwarden is het afgelopen jaar getraind. Het is 

inmiddels een vertrouwde en hechte groep, dat als intermediair kan optreden tussen 

de overheid, media en religieuze organisaties en levensbeschouwelijke instellingen. 

Om alert te kunnen reageren wanneer zich in de samenlevingen spanningen 

voordoen waaraan – onterecht of terecht – religieus of cultureel bepaalde motieven 

gekoppeld worden. KF draagt conform haar doelstelling haar steentje en kennis bij 

om dat soort spanningen te doen verminderen. KF zal hierbij betrokken blijven en 

deze groep ondersteunen. 

 

Kleurrijk Vieren 

Het platform-karakter van KF krijgt duidelijk gestalte in het tweemaal per jaar 

belegde bijeenkomsten ‘Kleurrijk Vieren’. Op de Internationale Dag tegen 

Discriminatie en Racisme (21 maart), dit jaar in het MCL met als thema ‘Eenheid in 

verscheidenheid’, Leve de verschillen en op de Internationale Dag van de Vrede (21 

september), dit jaar op het Zuyderzee Lyceum in Lemmer met als thema ‘Vrede 

verbindt over grenzen’. Vertegenwoordigers vanuit verschillende 

levensbeschouwingen (Islam, Hindoeïsme, Christendom, Boeddhisme, Jodendom, 

Soefisme, Humanisme) gaven een korte uitwerking van het thema vanuit hun eigen 

traditie. Het geheel werd omlijst met een bijzondere muzikale bijdrage, wat gevolgd 

werd door nagesprek aan de verschillende dialoogtafels. Steeds opnieuw een 

indringende en tegelijk ontspannen vorm van onderlinge ontmoeting.  
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Bijzonder dit jaar was dat Dhr. Fred Veenstra, Burgemeester gemeente Fryske 

Marren namens de gemeente Fryske Marren in Lemmer kwam spreken en als eerste 

het Manifest ‘Frede Fan Fryslân’ ondertekende. Daarnaast benoemde hij op deze 

bijeenkomst Sandra Roza als Ridder in de orde van Oranje Nassau voor al haar 

vrijwilligerswerk. Sandra voelde zich hierdoor erg vereerd en bedankte iedereen voor 

deze bijzondere verrassing en het vele werk die hier aan vast heeft gezeten. 

 

Kleurrijke wandeling 

Opnieuw maakten verschillende docenten gebruik van deze mogelijkheid: 

schoolklassen die onder begeleiding van een vrijwilliger van KF verschillende 

gebedshuizen bezoeken. Daarbij krijgen ze uitleg over het eigene van het 

betreffende  gebouw en religie. Wat steeds weer verrassende gesprekken oplevert. 

Een oefening in respecteren van wie anders is dan jij tot dan toe kende. 

  

Diverse andere activiteiten 

Naast de bovengenoemde bezigheden konden we als KF meewerken aan: 

- Inspiratie dag, met de vrijwilligers van KF naar het Catharijne Convent in 

Utrecht op 5 januari jl.  

- Kleurrijk Fryslân Café bij de NHL- Stenden op 18 januari jl. en vervolgens op 30 

maart en 11 mei in Dbieb. 

- De Dag van de Vluchteling op 20 juni in de bovenste zaal van de Achmea 

Toren.  

- Gastlessen over ‘Vrede’ op 18, 19 en 20 september op het Zuyderzee Lyceum 

in Lemmer 

- De ‘Walk of Peace’ op 19 september voor de leerlingen van  het Zuyderzee 

Lyceum 

- De Walk of Peace op 21 september in Lemmer voor andere belangstellenden 

- Inspiratie dag, met vrijwilliger van KF naar de Sjoel in Reduzum op 15 

november jl. 

 

Informatie 

De website van KF, facebook-pagina en de nieuwsbrief, die enkele malen per jaar 

digitaal verschijnt, werden ook dit jaar door onze vrijwilligers van nieuw kopij en 

informatie voorzien. 

 

Met inzet van vereende krachten 

Kleurrijk Fryslân is een vrijwilligersorganisatie. We mogen ons gelukkig prijzen dat er elk 

jaar weer mensen zijn en blijven, die vrijwillig zich inzetten voor ons werk.  

We noemen in ieder geval: 

- Baukje Groenevelt: o.a. de wandelingen met schoolklassen langs 

gebedshuizen 

- Annie Kemps, Gaby van Binsbergen, Sandra Roza: nieuwsbrief 

- Fatima Taihan, EvertJan Hefting: contact met Geloven in Samenleven 

- Harry Prins: KF-pagina op facebook 

- Michael Chibili: website KF 

- Ad hoc diverse vrijwilligers bij korte of eenmalige activiteiten 
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Leden van het bestuur waren in 2019: 

- Sandra Roza, voorzitter 

- Henk Hiddink, secretaris, heeft op 10 april jl. afscheid genomen van het 

bestuur 

- Michael Chibili, penningmeester 

- Henk Span, bestuurslid, zorgt voor subsidies 

- Matendo Makoti, heeft op 20 november jl. afscheid genomen van het 

bestuur, maar blijft als vrijwilliger actief voor Kleurrijk Fryslân 

- Amela Dervisevic, heeft op 10 april jl. afscheid genomen van het bestuur 

- Latifa Benhadda, bestuurslid vanuit de moslimgemeenschap per 15 april jl. 

- Liesbeth Geijlvoet, bestuurslid namens de raad van kerken per 18 juni jl. 

- Dick Lieftink, bestuurslid vanuit de Soefi-gemeenschap per 20 november jl. 

- Raaghni Djasai, bestuurslid vanuit de Hindoegemeenschap per 23 december 

jl. 

Adviseur: Jan Bosman. 

 

Tot slot 

 Samenwerking is een wezenlijk deel van ons beleid. Uit bovenstaand overzicht 

zal duidelijk zijn dat KF bewust zoekt om samen met andere vrijwilligers- en/of 

professionele organisaties vorm te geven aan zijn doelstelling:  

- Het vergroten van respect en onderlinge solidariteit tussen de diverse 

levensbeschouwelijke groeperingen in Fryslân 

- Het versterken van krachten die een positieve invloed hebben op de opbouw 

van een multiculturele samenleving 

- Het bevorderen van samenwerking van levensbeschouwelijke groeperingen 

bij het aanpakken van maatschappelijke problemen 

- Het bestrijden van racistische en discriminerende tendensen en handelingen.  

 

 

 

20 januari 2020, Sandra Roza 


