
 

Stichting Eén Land Eén Samenleving – Jaarverslag Activiteiten 2019 

Stichting Eén Land Eén Samenleving organiseert verschillende activiteiten gedurende het jaar waarbij, 
sommige activiteiten eenmalig zijn, en andere het hele jaar door worden georganiseerd. In dit 
jaarverslag van 2019 vindt u een overzicht van de belangrijkste activiteiten van 2019; zowel de 
activiteiten die Stichting Eén Land Eén Samenleving alleen heeft georganiseerd als diegene die in 
samenwerking met andere organisaties en partijen georganiseerd werden. De meeste activiteiten 
vinden ook in 2020 plaats. 

Gedurende het hele jaar 

◦ Leer je Landgenoten Kennen 

Via de website van dit project (http://www.leerjelandgenotenkennen.nl/) konden mensen zich 
aanmelden voor een ontmoetingsdiner met een landgenoot van een andere culturele en/of 
religieuze achtergrond. Wij gingen dan op zoek naar leuke gesprekspartners en de 
ontmoetingen vonden veelal plaats in een vestiging van Resto VanHarte bij de deelnemers in 
de buurt.  

◦ Sociale Media en Nieuwsbrief 

Gedurende het jaar kon men updates van de Stichting lezen in onze nieuwsbrief en op 
Facebook, LinkedIn en Instagram. Hierbij werden verslagen van onze activiteiten, maar 
bijvoorbeeld ook interessante artikelen voor onze doelgroep gedeeld. Ook werden via deze 
weg organisaties met een vergelijkbaar doel in het zonnetje gezet.  

Januari 

◦ Chinees Nieuwjaar 

Met de Stichting proberen wij aandacht te vragen voor feestdagen van culturele minderheden 
in ons land. Een voorbeeld hiervan was de viering van het Chinees Nieuwjaar in januari 2019, 
waarbij we een groep deelnemers een rondleiding gaven door Chinatown in Den Haag en 
achteraf gezamenlijk dim sum aten.  

Mei 

◦ Iftar en dialoog, Utrecht 

Tijdens de Ramadan organiseerden we mei 2019 in samenwerking met Utrecht in Dialoog een 
iftar, waarbij mensen van verschillende culturele en religieuze achtergronden met elkaar in 
dialoog gingen, onder het genot van traditionele muziek een Marokkaanse maaltijd. 

Oktober 

◦ Nationaal Integratiediner 

Net als de afgelopen jaren organiseerden we in samenwerking met Resto VanHarte op 10 
oktober een Nationaal Integratiediner, ditmaal op drie locaties: Leiden, Den Haag en 
Rotterdam. Zodoende gingen honderden mensen van verschillende achtergronden tegelijk met 
elkaar dineren.  

November 



◦ Ambassade van de Verdraagzaamheid 

In samenwerking met het Paleis van de Verdraagzaamheid en onder auspiciën van de 
Nederlandse commissie van UNESCO organiseerden we dit jaar de prijsuitreiking voor de 
Ambassade van de Verdraagzaamheid 2019. Twaalf lokale organisaties die zich actief inzetten 
voor de waardering van culturele diversiteit werden genomineerd, één per provincie. Waarbij 
de winnaar werd bepaald middels een stemming. De voorbereidingen begonnen al begin 2019, 
en in mei werden de nominaties bekend gemaakt, waarna deze in het zonnetje werden gezet op 
onze sociale media. De prijsuitreiking vond in november plaats in Amsterdam.


