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Platform Levensbeschouwing in Kleurrijk Fryslân 

Sinds 1994 

Postadres: Wijnhornsterstraat 190 

8932 EZ Leeuwarden 

058 – 2998905 

www.kleurrijkfryslan.nl  

info@kleurrijkfryslan.nl 

IBAN: NL58INGB0003208706 

KvK nr.: 01093819 

 

 

Kleurrijk Fryslân volgen? 
Website:  Kleurrijk Fryslân  

Facebook:  Facebook pagina Kleurrijk Fryslân  

Twitter:  @KleurrijkFrysla 

 

Agenda 
 14 september 2021 

Vredesweek 2021 – inclusief samenleven - Lezing Bart Brandsma ‘Wij-zij-denken, en jij? Welke rol 

kies je in polarisatie?’ en Afscheid Sandra Roza in ‘De Schakel’, Havingastate 7, Leeuwarden – 

Camminghaburen van 19.30 – 22.00 uur, inloop vanaf 19.00 uur. Aanmelden verplicht via Kleurrijk 

Fryslân of inspreken op telefoon: 058-2998905 

 21 september 2021 

Een Vredesvlag op elke Friese Toren! 

 30 september 2021 

Maandelijkse Vredeswake van 17.00 – 17.30 uur bij het paard op de Nieuwestad in Leeuwarden. 

Iedereen is welkom. 

 3 oktober 2021 

Bijeenkomst Kleurrijk Ontmoeten van 18.30 – 21.00 uur, bij Stichting Cultureel Centrum Mahatma 

Gandhi (SCCMG), Oldegalileën 129, 8922AC Leeuwarden. Aanmelden verplicht via Kleurrijk 

Fryslân of inspreken op telefoon: 058-2998905 

 16 oktober 2021 

Provinciale Conferentie ‘De meeste mensen deugen (toch?)’ 

In ‘De Schakel’ Havingastate 7, 8925 AZ Leeuwarden van 10.00  – 16.00 uur. 

Aanmelden is noodzakelijk via de Arme Kant van Fryslân. 

Voor meer informatie kunt u bellen met 06-37625635. 

 26 november 2021 

Verhalenavond ‘Taal fan myn hert’ 

Op bijzondere locaties in heel Friesland. 

Aanmelden kan via Verhalenavond. 

 10 december 2021 

Internationale dag van de rechten van de Mens 

Brieven schrijven bij Amnesty International 

 

 

sep t em ber  2 0 2 1  

J aargan g  9  

 N u m m er  2  

http://www.kleurrijkfryslan.nl/
https://www.facebook.com/pages/Kleurrijk-Frysl%C3%A2n/417604121646562?fref=ts
https://twitter.com/KleurrijkFrysla?utm_campaign=resetpw20100823&utm_content=profile&utm_medium=email&utm_source=resetpw
mailto:info@kleurrijkfryslan.nl
mailto:info@kleurrijkfryslan.nl
mailto:info@kleurrijkfryslan.nl
mailto:info@kleurrijkfryslan.nl
mailto:info@armekantfryslan.nl
http://www.verhalenavond.nl/
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Kleurrijke inspiratie 
door Sybrig Bethlehem 

Eiland 

 

Water en wegen naar wat 

al is benoemd. Op kaarten van de zee 

staan drukke routes uitgestippeld 

 

Er is geen land over dat ik nog 

ontdekken kan. Er is alleen 

dit ene eiland dat ik heet 
 

Ted van Lieshout 

 

 

Van het bestuur  
door Liesbet Geijlvoet (voorzitter) 

Het Nomadisch Ubuntu Huis in de Iepen Mienskip 

We spraken in het afgelopen Lockdown jaar in het bestuur van  Kleurrijk Fryslân veel over invulling 

van de kleurrijke Iepen Mienskip. We bedachten wat een Iepen Mienskip ( open gemeenschap) 

betekent. Volgens ons vooral dat deze ‘gemeenschap’ niet afgesloten is, maar vrij toegankelijk. Het 

kent dus geen afbakeningen door geografische, demografische, religieuze of andere grenzen. Wat 

kenmerkt dan deze Iepen Mienskip? Misschien wel dat ze iedere keer weer opnieuw gestalte krijgt  

waar mensen of groepen mensen met elkaar verbinding ervaren. Hierdoor zal de Iepen Mienskip 

elke keer nieuwe gestalten ontdekken waarin zij vorm en kleur krijgt.   

 

Deze Iepen Mienskip vraagt om actief opgebouwd te worden, door plaatsen te creëren waar deze 

verbindingen gelegd kunnen worden. De Iepen Mienskip wordt kleurrijk als wij alle fascinerende 

facetten van verschil in religie, cultuur, taal etc. weten in te zetten in een gemeenschappelijk doel; 

namelijk om Fryslân sterker en mooier te maken. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Kleurrijk Fryslân wil plekken van ontmoeting en gastvrijheid creëren waar verbindingen gelegd 

kunnen worden en de kleurrijkheid van de deelnemers kan worden gevierd.  

Hiervoor wil Kleurrijk Fryslân tafels van gastvrijheid opzetten, om gestalte te geven aan de ‘Kleurrijke 

Iepen Mienskip’. Tafels waar de rijkdom van diversiteit gedeeld kan worden.  

 

‘Misschien willen we wel een Ubuntu Huis!’ Zeiden we tegen elkaar. Op verschillende plekken in het 

land zijn er deze huizen waar mensen elkaar ontmoeten en werken aan solidariteit en 

verbondenheid, aan zingeving en duurzaamheid, ontmoeting en vooral gastvrijheid. Ubuntu is de 

Afrikaanse filosofie van de verbondenheid van mensen in een gemeenschap, en met de aarde, de 

kosmos. Daar zouden we een tafel van ontmoeting kunnen hebben! 

We dachten, alweer een groep mensen die de ander in zijn of haar gemeenschap wil ontvangen 

op hun voorwaarden met hun eten en manieren. We willen juist kleurrijke tafels!  

We willen dus op reis. Een Nomadisch Ubuntu huis. We willen putten uit de gastvrijheid van de 

verschillende religieuze, culturele en etnische gemeenschappen aanwezig in ons midden. We willen 

ons laten uitnodigen als gasten in de godshuizen, buurthuizen, of waar dan ook! En uiteraard het 

liefst bij feestelijke tafels! Maar ook bij ernstige tafels, en karige tafels of zonder tafels!  

We willen elk op onze beurt te gast zijn bij de ander. Dat is spannend, maar vast ook juist bijzonder.  

 

Komende jaren willen we ons als Kleurrijk Fryslân richten op een bewegelijke gemeenschap, met een 

rondreizend ‘Nomadisch Ubuntu Huis’. Je zult er vast binnenkort meer over horen. 
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Vredesweek 2021 – inclusief samenleven - Lezing Bart Brandsma  

Wij-zij-denken, en jij? Welke rol kies je in polarisatie? 
door Jan Bosman 

 

Platform Levensbeschouwing in Kleurrijk Fryslân 

sinds 1994 

 

 

 

Racisme en discriminatie zijn helaas nog steeds niet uitgebannen, ook niet in Nederland, ook niet uit 

Fryslân. De laatste jaren zijn de tegenstellingen tussen gekleurd en wit scherper zichtbaar geworden 

en is de discussie verhard. Velen zijn zich sterker bewust geworden van individueel en institutioneel 

racisme en over hoe mensen worden uitgesloten. De inzichten over de relatie van wat zich nu op dit 

terrein voordoet (denk aan de Zwarte Pieten-discussie en Black Lives Matter-acties) met bestaande 

gewoonten en met het slavernijverleden groeien en zijn steeds breder bespreekbaar. Dat is goed. En 

het zal voorlopig nodig zijn hierover met elkaar in gesprek te gaan. Overigens is racisme niet het 

enige terrein waarop het wij-zij denken speelt en mensen en groepen tegenover elkaar komen te 

staan.  

 

Bart Brandsma is initiatiefnemer van de organisatie Inside Polarisation en zal ons helpen na te denken 

over wat wij – vanuit diverse levensbeschouwingen en religies – zelf en vooral samen kunnen doen 

om inclusief samenleven mogelijk te maken. Waar zitten de mogelijkheden van kerken en andere 

religieuze en levensbeschouwelijke gemeenschappen om een antwoord te geven op polarisatie en 

populisme? En waarschijnlijk ontdekken we ook wat we vooral niet moeten doen om dichter bij 

elkaar te komen. Zie: Inside Polarisation 

 

Tevens wordt op deze avond afscheid genomen van Sandra Roza.  

Sandra Roza was sinds de eerste voorbereidingen in 1992 actief lid van het Platform 

Levensbeschouwing in Kleurrijk Fryslân. Vanaf 2001 was zij vice-voorzitter en van 2006 tot 2020 

voorzitter van het bestuur van Kleurrijk Fryslân.  

 

De bijeenkomst wordt geleid door Liesbet Geijlvoet. Zij heeft Sandra Roza begin 2020 opgevolgd als 

voorzitter van Kleurrijk Fryslân. 

 

Kleurrijk Fryslân zet zich al 27 jaar in voor een vreedzame multiculturele samenleving,  

waarin (mensen uit) diverse levensbeschouwelijke gemeenschappen en organisaties elkaar 

ontmoeten, met elkaar in dialoog gaan en (blijven) samenwerken aan de opbouw van een kleurrijke 

iepen mienskip. Een permanent proces dat Kleurrijk Fryslân van onderaf met diverse 

gemeenschappen heeft opgebouwd en voortdurend verder ontwikkelt. 

 

Vredesweeklezing 2021 – Bart Brandsma: Wij-zij-denken, en jij? 

14 september 2021, 19.30 – 22.00 uur  

De Schakel, Havingastate 7, Leeuwarden - Camminghaburen 

Aanvang: 19.30 uur.  (zaal open 19.00 uur) 

Opgave (verplicht) via Kleurrijk Fryslân of 058-2998905 (inspreken) 

Informatie: Kleurrijk Fryslân 

Deze bijeenkomst wordt georganiseerd in samenwerking met: 

   

 
 

http://www.insidepolarisation.nl/
mailto:info@kleurrijkfryslan.nl
http://www.kleurrijkfryslan.nl/
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Platform Levensbeschouwing in Kleurrijk Fryslân 

sinds 1994 

 

 

 

VREDESWEEK 2021 

VREDESWEEKLEZING  
 

 

BART 

BRANDSMA 
 

WIJ-ZIJ-DENKEN, EN JIJ? 
Welke rol kies je in polarisatie? 

 

Dinsdag 14 september 2021 
19:30 – 22:00 uur. Inloop 19:00 uur 

PKN Kerk De Schakel, Havingastate 7, Leeuwarden 

 

Bij deze gelegenheid wordt tevens afscheid 

genomen van Sandra Roza 

als voorzitter van Kleurrijk Fryslân  

 
Aanmelding (verplicht): info@kleurrijkfryslan.nl 

of 058-2998905 (inspreken) 
 

Meer informatie: www.kleurrijkfryslan.nl 

Deze activiteit wordt georganiseerd in samenwerking met:  

   

 

mailto:info@kleurrijkfryslan.nl
http://www.kleurrijkfryslan.nl/
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Een Vredesvlag op elke Friese Toren!  
door Jan Bosman 

De Vredesvlag in Fryslân 

Een van de doorlopende acties van het Fries Vredesplatform is 

sinds 2005 de campagne “Een Vredesvlag op alle Friese torens”. 

Waar komt deze actie vandaan? 

De geschiedenis van de wereld wordt vaak gemarkeerd door 

oorlogsjaren. Er was een 100-jarige, een 80-jarige en een 30-jarige 

oorlog. Nooit wordt er eens iets in vredesjaartallen uitgedrukt. De 

Vrede van Munster was het einde van een oorlog. Nooit is zo'n 

datum het begin van een vredesperiode, waarop de mensheid 

of volkeren besluiten zich blijvend aan de bedoelde vrede te houden. De vrede van Versailles van 

1919 had de kiem in zich van een 2e wereldoorlog. En lag de kiem voor de 1e wereldoorlog al niet in 

de Frans-Duitse oorlog van 1870? En hoe is het nu? Oorlog is er altijd en wereldwijd. Sommige 

conflicten lijken onoplosbaar. En te vaak wordt achteraf vastgesteld  dat er meer onschuldige 

weerloze vrouwen, kinderen en andere burgers zijn omgekomen dan dat er soldaten zijn 

gesneuveld. 

 

21 september: internationale dag van de vrede Het is goed om internationaal een dag van vrede te 

hebben, waarop mensen er op worden aangesproken om actief en positief de vrede te 

propageren. De 21e september is door de VN uitgeroepen als internationale dag van de vrede. De 

week eromheen is al vele jaren de Vredesweek. Om dat te beleven helpt een krachtig symbool, dat 

vredesgroepen tegenwoordig vaak gebruiken: de PACE- of PEACE-vredesvlag. Wie naar de 

maandelijkse vredeswake van het Fries Vredesplatform komt, zal de regenboogkleurige vlag wel 

kennen, met daarop in grote witte letters PACE, Italiaans voor vrede. De Friese campagne van het 

Fries Vredesplatform is geïnspireerd door de campagne in Italië, waar hij voor het eerst verscheen in 

een vredestocht in 1961. 

Voor de eigenlijke oorsprong moeten we echter nog verder terug in de tijd. De 

Amerikaanse dominee James William van Kirk (1858-1946) ontwierp aan het begin 

van de twintigste eeuw een regenboogvlag die de internationale wereldvrede 

moest symboliseren. Een zelf gemaakte zijden blauwe vlag toonde 

regenboogkleurige strepen, sterren en de planeet aarde. Iedere kleur heeft 

betekenis: rood=leven, oranje=geneeskracht, geel=licht, groen=natuur, 

turkoois=magie, blauw=sereniteit, violet=karakter. Kirk bood deze wereldvredesvlag in de Verenigde 

Staten en West-Europa aan vele vorsten, presidenten en politici aan. In 1913 hij bij de opening van 

het Vredespaleis in Den Haag aan Andrew Carnegie. Later, in 1929 maakte James van Kirk opnieuw 

een tour door Europa met zijn wereldvredesvlag. Deze vlaggen zijn in een aantal musea bewaard 

gebleven. In Italië werd een vredesvlag met regenboogkleuren voor 

het eerst gebruikt in een vredesoptocht in 1961. Het ontwerp was 

geïnspireerd door vergelijkbare veelkleurige vlaggen die gebruikt 

werden bij demonstraties tegen atoomwapens. De vlag bestaat uit 

de zeven banen in de kleuren violet, blauw, turkoois, groen, geel, 

oranje en rood, met in het midden in witte letters PACE=VREDE. Het 

Fries Vredesplatform heeft aanvankelijk ook gewerkt met door 

http://nl.wikipedia.org/wiki/James_William_van_Kirk
http://nl.wikipedia.org/wiki/Verenigde_Staten
http://nl.wikipedia.org/wiki/Verenigde_Staten
http://nl.wikipedia.org/wiki/1913
http://nl.wikipedia.org/wiki/Vredespaleis
http://nl.wikipedia.org/wiki/Andrew_Carnegie
http://nl.wikipedia.org/wiki/Itali%C3%AB
http://nl.wikipedia.org/wiki/1961
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vredesactiviste en leken-franciscaan An Tolboom zelfgemaakte vlaggen. Dat bleek aan te slaan. In 

2007 wapperde de PEACE-vlag voor het eerst op de Oldehove in Leeuwarden. Op de foto hijsen 

toenmalig voorzitter van de Raad van Kerken van Fryslân Toos Reichman en GroenLinks raadslid 

Gerben Hoogterp voor het eerst in Nederland de PEACE-vlag op een gemeentelijke toren: de 

Oldehove. Sindsdien vlagt de gemeente Leeuwarden jaarlijks op 21 september voor vrede. 

 

Het vervolg: de vlag wordt populair in Italië. En Fryslân doet mee! 

De vlag werd pas echt populair door de campagne "Pace da tutti i balconi" 

(Vrede aan elk balkon), gestart naar aanleiding van de oorlog in Irak. De vlag 

wordt internationaal gezien als symbool van de vredesbeweging. Sinds 2005 

wordt de PACE-vlag ook in Fryslân gepromoot. Het Fries Vredesplatform roept 

de kerken en gemeenten op om de PACE- of VREDE-vlag te laten wapperen. 

De Grote Kerk, de Bonifatiuskerk, de Dominicuskerk, de Waalse Kerk, de 

Doopsgezinde kerk, de Turkse moskee, het Titus Brandsma Huis, enkele 

scholen, instellingen en particulieren doen jaarlijks mee. En zoals gezegd: De Oldehove in 

Leeuwarden steekt  – als eerste gemeente van Nederland – al sinds 2007 de VREDE-vlag uit op 21 

september! 

 

Ook jij kunt meedoen! Naast 21 september zijn 1 januari (RK Wereldvrededag), 5 mei 

(Bevrijdingsdag), 10 mei (Herdenking uitbreken W.O.II), 6 augustus (Herdenking Hiroshima), 11 

oktober (coming out day) en 10 december (dag van de mensrechten) dagen om voor de vrede te 

vlaggen. De vlag is in twee formaten 1 x 1,5 m. á € 16,00 en 2 x 3 m. a’€ 55,00 te bestellen bij via Kerk 

en Vrede. (klik door naar de webwinkel) 

Doe mee, maak een foto en stuur deze met vermelding van woonplaats en eventueel kerk of 

organisatie naar Solidair Friesland of Bonifatiusplein 21a Leeuwarden. 

 

U kunt ons ook financieel steunen via NL44 RABO 0122 6908 77 t.n.v. Solidair Friesland te Leeuwarden 

o.v.v. Fries Vredesplatform. 

 

         Bonifatiusplein 21a 

        8911 JT Leeuwarden 

          058-2130046 

          Solidair Friesland 

Fries Vredesplatform 

 

 

Vredeswake 
door Jan Bosman 

Wees welkom op de 

maandelijkse 

Vredeswake 

30 september 2021, 

17.00 – 17.30 uur 

 

Elke laatste donderdag van 

de maand houdt het Fries 

Vredesplatform een 

vredeswake. Door elke 

maand een half uur te waken 

voor vrede staan wij stil bij het 

grote en kleine geweld, dichtbij én ver weg, en bij de vele slachtoffers 

die van maand tot maand te betreuren zijn. De deelnemers aan de 

wake staan open voor gesprek over wat mensen bezig houdt wanneer 

ze even stilstaan bij het vele geweld en bij hun eigen mogelijkheden om daar iets aan te 

https://kerkenvrede.nl/pagina/Webwinkel/21/
https://kerkenvrede.nl/pagina/Webwinkel/21/
mailto:info@solidairfriesland.nl
mailto:info@solidairfriesland.nl
http://www.solidairfriesland.nl/fries-vredesplatform
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veranderen. Iedereen kan aansluiten, al is het maar 5 minuten. En je hoeft niets te zeggen. Als je 

aansluit laat je zien waar je voor staat. Voor vrede.  

De vredeswake wordt elke laatste donderdag van 17:00 – 17:30 uur gehouden bij het paard op de 

Nieuwestad. Iedereen is welkom. Je kunt zo lang staan als je wilt of kunt. 

 

 

Bijeenkomst ‘Kleurrijk Ontmoeten’  
Zondag 3 oktober 2021 
door Sandra Roza 

Na een corona stop van 1,5 jaar organiseert Kleurrijk Fryslân in het kader van de Internationale Dag 

van de Vrede weer  een bijeenkomst ‘Kleurrijk Ontmoeten’.  

Het thema voor dit jaar is ‘Inclusief Samenleven’. 

Iedereen kent wel het gevoel er even niet bij te horen en te worden uitgesloten. Sommigen ervaren 

dat ze stelselmatig niet gehoord worden en dat ze geen onderdeel uitmaken van een groter 

geheel. Deze uitsluiting ligt diep verankerd in onze maatschappij. Er is pas sprake van vrede als er 

recht wordt gedaan aan iedereen. 

 

Wat doe jij in Vredesnaam? 

De vraag is niet meer óf er uitsluiting in onze samenleving is, maar of we het 

herkennen hoe mensen worden buitengesloten en hoe we hierbij zelf 

betrokken zijn. Met elkaar kunnen we aankaarten waar exclusie plaatsvindt 

en hoe mensen systematisch worden buitengesloten. Samen met PAX zetten 

we ons in voor vrijheid, waarheid, recht zodat alle mensen in liefde kunnen 

samenleven. Als we elkaar opzoeken, elkaar weten te vinden, elkaar het 

woord geven, naar elkaar luisteren en samenwerken, ligt er een kleurrijke toekomst voor ons. 

 

We kijken er naar uit om u te mogen ontmoeten op zondag 3 oktober 2021 van 18.30 – 21.00 uur bij 

Stichting Cultureel Centrum Mahatma Gandhi (SCCMG), Oldegalileën 129, 8922AC Leeuwarden. 

Aanmelden verplicht via Kleurrijk Fryslân of inspreken op telefoon: 058-2998905 

 

 

Uitnodiging Provinciale Conferentie ‘De meeste mensen deugen (toch?)’ 
Zaterdag 16 oktober 2021 
door Jan Bosman 

  

 

 

 

Uitnodiging 

De Arme Kant van Fryslân en Kleurrijk Fryslân nodigen u uit voor het symposium: 

De meeste mensen deugen (toch?) 
 Het gelijknamige boek van Rutger Bregman stelt ons de vraag naar onze eigen visie op de mens; 

deugen mensen ?  

 Hoe kun je vanuit verschillende religies en levensbeschouwingen denken over   de ethiek van 

menselijke waardigheid. 

 Hoe kun je je samen kritische bezinnen  op het handelen vanuit onze eigen geloofs- en 

levensbeschouwingen. 

 Hoe geven wij samen blijk van deze visie bij diversiteit en armoede dichtbij. 

 

Wat gaan we doen? 

We willen leren aan elkaar, en gaan deze dag op zoek naar gezamenlijke ervaringen en verbanden. 

In het ochtendprogramma worden we aan de hand genomen door twee inspirerende inleiders. In 

het middagprogramma gaan we met elkaar in gesprek.  

mailto:info@kleurrijkfryslan.nl
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Inleiders:  

Ds. Liesbet Geijlvoet, voorzitter van Kleurrijk Fryslân en drs. Religiestudies. 

Naima Zoundri Sociaal Werker Armoede. 

Dagvoorzitter Louis Bakker. 

Voor wie? 

Voor iedereen die geïnteresseerd is in mensen en in menselijk gedrag. 

Voor hen die een bijdrage wil leveren aan het elkaar beter leren verstaan en begrijpen. Zij die 

daarmee een positieve bijdrage willen leveren aan een rechtvaardige wereld.  We denken daarbij 

aan: diaconieën, charitas, Emmaüs, medewerkers kringloopwinkels, voedselbanken. 

Wanneer? 

Zaterdag 16 oktober van 10.00 uur tot 16.00 uur. 

Waar?  De Schakel  Havingastate 7, 8925 AZ Leeuwarden  

Deelname is kosteloos en voor een lunch wordt gezorgd. 

Aanmelden is noodzakelijk via de Arme Kant van Fryslân. 

Voor meer informatie kunt u bellen met 06-37625635. 

 

 

Verhalenavond ‘Taal fan myn hert’ 
door Jan Bosman 

Doe je mee aan Verhalenavond?  

Op 26 november 2021 is er weer een 

Verhalenavond! Het thema van dit 

jaar is ‘Taal fan myn hert’, een breed 

thema waar een scala aan verhalen 

over te vertellen is en dat is precies de 

bedoeling. Honderden vertellers in 

heel Fryslân op bijzondere locaties. 

Ontmoeten, dat is waar we naar 

verlangen en dat is waar 

Verhalenavond in uitblinkt. 

Tijdens Verhalenavond worden 

namelijk verhalen verteld op heel 

diverse locaties zoals kerken, 

bibliotheken, musea, huiskamers, 

kelders, plekken waar je normaal gesproken misschien niet zo snel naar binnen gaat. Het thema van 

dit jaar is ‘Taal fan myn hert’, een verhaal kan bijvoorbeeld gaan over je moederstaal en je afkomst, 

herinneringen aan de kindertijd, een vurige passie die je hebt voor iets of over liefde voor een 

speciale taal. Verhalenavond 2021 ‘Taal fan myn Hert’ is een productie van Pier21 in samenwerking 

met Kleurrijk Fryslân en anderen. 

 

Wie van ver komt…. 

Kleurrijk Fryslân doet graag mee aan de verhalenavond, om verhalen van ver door te geven aan 

elkaar. Er ligt in Fryslân een onbekende schat aan verhalen verborgen. 

Wij leven in een kleurrijke samenleving. Mensen uit allerlei landen en culturen wonen om ons heen. 

Wij willen mensen ruimte geven om hun eigen levensverhalen te vertellen. Het is soms nodig dat 

mensen hun verhaal vertellen en hun hart kunnen luchten. 

Dat geldt ook voor vluchtelingen en andere migranten. Dan is het goed dat er mensen zijn die 

luisteren. 

En het is ook mooi dat mensen de verhalen uit hun eigen cultuur of traditie delen met anderen. In 

hun eigen taal, met hun eigen rituelen. 

Kleurrijk Fryslân gaat mee  op zoek naar verhalen met betekenis en naar ruimtes waar verhalen 

verteld kunnen worden. 

Zo leren wij ons open te stellen voor anderen en geven wij de traditie door. 

 

mailto:info@armekantfryslan.nl
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Aanmelden kan via verhalenavond, we hopen dat jullie zoveel mogelijk meedoen en dat in het 

bijzonder ook veel religieuze gebouwen de deuren openen op 26 november en dat ook daar 

verhalen te horen zijn! 

 

 

Flechtlingen Wolkom! Petitie van mensen voor mensen 
door Jan Bosman 

Wat gaat er gebeuren met de mensen die uit Afghanistan moeten 

vluchten? Zijn zij welkom in Europa? Nederland? Fryslân? Wij maken ons 

grote zorgen en roepen het kabinet op om Afghaanse vluchtelingen de 

bescherming te bieden die zij nodig hebben. 

Help mee en laat je stem horen: teken deze petitie!   

 

 

Teken de petitie 

 

Waar teken je voor? 

 Nederland moet alle Afghanen - mét hun gezinnen - die voor en met Nederland hebben gewerkt 

zo snel mogelijk alsnog evacueren. Ook zij die de komende tijd zelfstandig naar buurlanden zullen 

vluchten moeten door Nederland geëvacueerd worden. 

 Een nieuw asielbeleid voor Afghanistan: Op dit moment ligt de asielprocedure voor Afghanen stil 

in afwachting van nieuw beleid. Nederland moet daarom haast maken met nieuw asielbeleid. 

 Ondersteun de buurlanden 

 Maak solidaire Europese afspraken 

 

Later dit jaar houden wij een bijeenkomst om ideeën te verzamelen en onze krachten te bundelen. 

Heb je ideeën en je meedoen om met ons en anderen na te denken over hoe wij ons kunnen 

voorbereiden op de komst van vluchtelingen uit Afghanistan? Laat het ons weten via Jan Bosman. 

 

Boekbespreking 
door Sybrig Bethlehem 

Ik ben een eiland, Tamsin Calidas 

 

Een intrigerende titel voor een boek: Ik ben een eiland, want zijn we niet allen 

eilanden, drijvend in de grote zee van de samenleving? De Duitse vertaling 

luidt overigens ‘Vor mir nichts als Meer’.  

Ik dacht aan het gedicht ‘Eiland’ van Ted Lieshout en de vormingslessen die 

ik dit jaar opstartte met het boek ‘Het gelukkige eiland’ van Marit Törnqvist. Ik 

heb de leerlingen een vlot laten bouwen om op weg te gaan naar de 

horizon, maar uiteindelijk ziet de hoofdpersoon een bordje in de zee waarop 

‘het gelukkige eiland’ stond bewegwijzerd. Wat een gelukkig eiland is? 

Volgens sommige leerlingen een eiland waar alle mensen gelukkig zijn en 

weer een ander dacht dat zo’n eiland geluk brengt, als je daar gaat wonen 

valt het je ten deel. 

 

Over het boek: 

Tamsin Calidas is een dertiger met een baan in de media, die in de hippe Londense wijk Notting Hill 

woont. Tot zij en haar man besluiten hun leventje in de stad te verruilen voor het ruige en onbekende 

van een klein Schots eiland in de Hebriden. Ze gaan er schapen fokken. Landelijk, rustig en idyllisch.. 

De gesloten eilanders zitten helemaal niet te wachten op de komst van zo’n stel stedelingen, het 

kind waarnaar ze verlangden komt maar niet, het weer is onstuimig en het leven zwaar. Hun huwelijk 

overleeft de storm niet en loopt op de klippen. Armoede, een traumatisch verlies en ziekte volgen en 

het onherbergzame land brengt zijn eigen uitdagingen met zich mee.  

Uit: De leesclub van alles 

http://www.verhalenavond.nl/
https://content.vluchtelingenwerk.nl/redirect/TIDP6410259X2AD4CC8066ED4D3D863147F218B6AB34YI6/DBAB3AEF-7845-4FCC-A631-96CF3EA24FA4
https://content.vluchtelingenwerk.nl/viewer?tid=TIDP6410259X2AD4CC8066ED4D3D863147F218B6AB34YI6
mailto:jbosman@solidairfriesland.nl
https://deleesclubvanalles.nl/recensie/ik-ben-een-eiland/
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Al lezende in het boek hoop je steeds dat er een moment komt dat het leven eenvoudiger zal 

worden voor de hoofdpersoon, dat er een omslag zal volgen en het geluk haar toevalt. Dat de 

andere eilandbewoners uiteindelijk toch overstag gaan voor haar pogingen tot verbinden, ook al is 

ze geen eilander van oorsprong, heeft er ze geen familiebanden, is ze een vrouw alleen zonder 

kinderen (dat hoort en kan niet op een croft), en heeft ze een ‘ander kleurtje’ dan de oorspronkelijke 

bevolking. Als ze de zee in gaat, beschreven aan het einde van akte twee, wil je haar toeroepen 

terug te gaan naar haar croft, desnoods gillend weer naar het vaste land te gaan. Daarna in akte 

drie, een jaar later, wordt het leven niet ineens makkelijker en het geluk valt haar niet in de schoot. 

Maar de verbinding die ze ondervindt met verschillende elementen loutert haar, zorgt ervoor dat ze 

in haar kracht staat en wordt prachtig poëtisch beschreven. 

 

 

Tichtplicht foarby –  Lockdown over 
door Sybrig Bethlehem, namens het bestuur 

De tweede nieuwsbrief in 2021 ademt een andere sfeer dan de eerste die in maart werd verspreid. 

Langzamerhand laten we ‘dingen van het nieuwe normaal’ weer voor wat het is, terwijl we ook 

bepaalde zaken, geleerd in de coronaperiode vasthouden. Hoewel er verschillende meningen in de 

samenleving over zijn, is te merken dat de meeste mensen genieten van ‘echt ontmoeten’ en dat 

het beter werkt. Ook het bestuur van KF sprak elkaar in augustus zonder scherm.  

En kijk, allerlei activiteiten worden georganiseerd en gepland, zoals jullie in deze nieuwsbrief hebben 

kunnen lezen. We hopen velen van jullie daar te kunnen ontmoeten en dat we weer vertrouwen 

krijgen in het ‘ontmoeten met elkaar’. Ooit hoorde ik dat het tegenovergestelde van vertrouwen 

angst zou kunnen zijn. Angst kan beschermend werken, maar ook remmend. Zowel in de situatie met 

corona als in ontmoeting met andere culturen en religies. 

Laten we aan vertrouwen bouwen als we lezingen en ontmoetingen bezoeken en naar elkaars 

verhalen luisteren. In het boek ‘De lessen van Ubuntu’ heet het laatste hoofdstuk: leer te luisteren, 

opdat je kunt horen. En gehoord worden… dat willen we allemaal… 

 

 

Van de Redactie 
door Sandra Roza 

Aan de lezer 

Zoals u wellicht gemerkt zult hebben, zitten Annie Kemps en Gaby van Binsbergen niet meer in de 

redactie van de Nieuwsbrief. Weloverwogen hebben beide dames tot onze spijt afscheid genomen 

van de redactie. We zullen ze erg gaan missen! We hebben een plezierige samenwerking met elkaar 

gehad en danken de beide dames zeer hartelijk voor hun jarenlange goede inzet om steeds weer 

een nieuwsbrief met elkaar voor elkaar te krijgen. Onze dank is zeer groot! 

Nieuw in de redactie is Sybrig Bethlehem ingestapt, waar we erg blij mee zijn. We wensen Sybrig een 

fijne tijd bij de redactie en veel werkplezier! 

Vanuit Kleurrijk Fryslân wensen wij u veel leesplezier! 

 

Redactie  
Sybrig Bethlehem   

Sandra Roza    

 

Vormgeving en opmaak 

 Sandra Roza 

 

Heeft u kopij voor deze nieuwsbrief, dan graag mailen naar: 

Kopij Nieuwsbrief Kleurrijk Fryslân. 

mailto:nieuwsbrief@kleurrijkfryslan.nl

