
 
 

 

Stichting Eén Land Eén Samenleving – Jaarverslag Activiteiten 2020 

 
Stichting Eén Land Eén Samenleving organiseert diverse activiteiten gedurende het jaar.  

Sommige activiteiten vinden eenmalig plaats, andere worden het hele jaar door georganiseerd.  

In dit jaarverslag vindt u een overzicht van de belangrijkste activiteiten van 2020; zowel de activiteiten 

die Stichting Eén Land Eén Samenleving alleen heeft georganiseerd als ook die in samenwerking met 

andere organisaties en partijen georganiseerd werden. De meeste activiteiten vinden ook in 2021 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 ontmoeting met een landgenoot van een andere culturele en/of religieuze 

achtergrond. Het was gebruikelijk om gezamenlijk een maaltijd te nuttigen, veelal in een 

vestiging van Resto VanHarte bij de deelnemers in de buurt. Door de coronapandemie konden 

deze ontmoetingen vanaf half maart niet meer live en face-to-face plaatsvinden. Vanaf dat 

moment faciliteerden we de ontmoetingen online of de gesprekspartners maakten samen een 

wandeling.  

◦ 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 die kanalen organisaties 

met een vergelijkbaar doel in het zonnetje gezet. 

  Mei 

Zoom-dialoog Proef de Verschillen 

In mei organiseerden wij samen met Utrecht in Dialoog de online Zoom-dialoog “Proef de 

Verschillen”. Zo’n 40 mensen gingen met elkaar in gesprek over hoe we omgaan met (culturele) 

verschillen in de samenleving en dat deze verschillen ons sterker maakten. Een mooie 

samenvatting van de dialoog was: “We hebben allemaal gemeen dat we verschillend zijn”. 

UindeWijk maakte een videorapportage van de dialoog. 

Juli 

Webdebat ‘Barmhartigheid en 'vreemdelingen' 

Op 12 juli jl. organiseerden we samen met de Beweging van Barmhartigheid een online debat 

over het terugdringen van discriminatie. Vraag was: “Komen we ooit van die discriminatie af? 

En hoe dan?” Oprichter van Eén Land Eén Samenleving prof. Bas de Gaay Fortman ging in op 

de vraag hoe vooral jongeren discriminatie kunnen terugdringen. Hij maakte duidelijk dat 

gelijkwaardigheid en respect geen loze, mooie woorden zijn, maar dat ze echt bijdragen aan een 

mooiere samenleving. 

Oktober 

◦ Diversity Dinner 

Het jaarlijkse ontmoetingsdiner in de Week van de diversiteit vond deze keer online plaats en 

had als thema “Open interesse tegen polarisaties”. Met ongeveer 40 mensen lieten we ons 
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inspireren door TEDx spreker, trainer en coach Karen Walthuis hoe we polarisatie kunnen 

doorbreken. Vervolgens wisselden we met elkaar van gedachten over hoe we zelf het gesprek 

aan kunnen gaan met mensen met een sterk andere mening. Dit onder begeleiding van Utrecht 

in Dialoog en Dialoog in Den Haag. Deelnemers, woonachtig in Den Haag konden een maaltijd 

thuis ontvangen, mogelijk gemaakt door Hanosh Catering en Vince.delivery. 

November 

◦ Ambassade van de Verdraagzaamheid 

In samenwerking met het Paleis van de Verdraagzaamheid en onder auspiciën van de 

Nederlandse commissie van UNESCO organiseerden we in 2020 weer de prijsuitreiking voor 

de Ambassade van de Verdraagzaamheid. 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 startten al begin van het 

jaar. In mei werden de nominaties bekend gemaakt, waarna deze in het zonnetje werden gezet 

op onze sociale media. De prijsuitreiking vond online plaats in Amsterdam en was via een 

livestream te volgen. 

https://www.facebook.com/eenlandeensamenleving/videos/2355035777975232

