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Voorwoord  

Vol goede moed en mooie plannen, onder andere voor een 75 jaar vrijheid viering en een kick-off voor 16 

mei de Internationale Dag van het Samenleven in Vrede, begonnen we aan 2020. We streefden ernaar om 

2020 een prachtig en gedenkwaardig jaar te maken. Een gedenkwaardig jaar is het uiteindelijk zeker 

geworden… Alleen niet op de manier waarop we dat van tevoren hadden bedacht.  

 

De Coronapandemie en de bijkomende maatregelen hadden een enorm effect op onze initiële plannen. In 

maart 2020 ging de 1,5 meter maatregel in, moesten we afstand houden van elkaar en zoveel mogelijk 

binnenblijven. Al onze plannen leken in duigen te vallen. Hoe konden we elkaar nog ontmoeten, verbinden 

en verdiepen als we elkaar niet eens meer mochten zien en aanraken? De mensen in onze samenleving hebben 

toch laten zien hoe flexibel en veerkrachtig ze zijn. Wij zagen in ieder geval kansen in de crisis en hebben 

geprobeerd om zoveel mogelijk mee te buigen met de uitdagingen die omhoogkwamen en hebben ons 

ingezet voor ontmoeting, verdieping en verbinding ondanks de fysieke afstand die er was. Hoe we dat precies 

hebben gedaan zal je in dit jaarverslag lezen.  

 

Ondanks corona bleven onze hoofdthema’s eenzaamheid, polarisatie en actief burgerschap en hebben we 

geprobeerd om deze thema’s terug te laten komen in alles dat we toch hebben kunnen organiseren dit jaar. 

Er is vooral veel aandacht besteed aan eenzaamheid, omdat tijdens de Corona de eenzaamheid in de 

samenleving die al bestond is gegroeid en meer zichtbaar is gewordeten. Eenzaamheid kan letterlijk ziek 

maken, dat is iets wat we terugzien in verschillende onderzoeken. Aan de ene kant doet het pijn, dat maar 

liefst 4 op de 10 Nederlanders zich eenzaam voelt, aan de andere is het bitter sweet dat deze eenzaamheid 

meer bespreekbaar wordt. Het is te lang een taboe geweest en een moeilijk onderwerp om over te praten. 

Laten we doorgaan met het bespreekbaar maken en het tegengaan van eenzaamheid. Corona heeft ons 

immers ook laten zien dat we er niet alleen voor kunnen staan en dat we allemaal in hetzelfde schuitje zitten.  

 

Het geeft ons in ieder geval veel hoop dat mensen zich ondanks de grote uitdagingen in de samenleving met 

liefde dienstbaar blijven opstellen naar elkaar. En hoop doet leven. Vanaf maart 2020 hebben wij ons 

daarom volop ingezet om mensen een hart onder de riem te steken, te laten weten dat zij er nooit alleen 

voorstaan of hen te bedanken voor al het werk dat zij voor ons bleven doen tijdens de pandemie.  

Zo hebben onze vrijwilligers bijvoorbeeld tijdens de paasdagen eenzame mensen een hart onder de riem 

gestoken met paaslekker en hebben ze op 16 mei tijdens de Internationale Dag van het Samenleven in Vrede 

maar liefst 2180 CupCakes uitgedeeld, in 22 steden, in samenwerking met 45 maatschappelijke partners. En 

tijdens de kerst zijn we maar liefst bij 3580 mensen geweest in 62 steden.  

 

En dat alles tijdens Corona… 
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Groeien als mens en als organisatie! 

Naast dat het jaar 2020 ons als mensen veel heeft geleerd, zijn wij als organisatie dit jaar enorm 

gegroeid en is ons team van 3 medewerkers naar 6 medewerkers gegroeid en worden wij gesteund door 

4 stagiaires die allemaal hard werken om bij te dragen aan een fijne samenleving voor iedereen. Hoe 

mooi is dat? Ook hebben we als organisatie veel geleerd. Vooral door ons nieuwe project Extremely 

Eunited, welke vanuit de Europese Unie is gefinancierd. Hiervoor hebben we verschillende trainingen 

gevolgd van de KU Leuven over 

extremistisch gedachtengoed, met een 

nadruk op extremisme, radicalisering en 

islamofobie. Met deze nieuwe vergaarde 

kennis gingen we 6 november 2020 

gelijk op pad om interviews af te nemen 

voor ons nieuwe project Extremely 

Eunited. Hoe dat die dag ging kun je op 

de foto zien.1  

 

En nu? 

Ook al was 2020 een bewogen jaar, we hebben ondanks Corona toch verbindende activiteiten kunnen 

faciliteren en kunnen groeien als organisatie. Dat had allemaal niet gekund zonder onze prachtige, 

gemotiveerde vrijwilligers. Daarom hebben wij hen 7 december tijdens de Nationale Vrijwilligers dag in 

het zonnetje gezet en spraken wij onze dank aan hen uit. Zonder onze vrijwilligers is het niet mogelijk 

om ons zo in te zetten voor de Kunst van het Samenleven. We doen het echt samen en zonder onze 

vrijwilligers waren wij er niet geweest!2 

https://twitter.com/KunstSamenleven/status/1335168515846909953  

 

Op TV en in de krant 

Ondertussen werkt Platform INS door om te onderzoeken wat er allemaal leeft in de samenleving en 

hoe wij de Kunst van het Samenleven samen tot een hoger niveau kunnen tillen. Daarnaast begon 2021 

 
1 Voor meer foto’s en info: https://twitter.com/PlatformINS/status/1324697443649359873 
2 Klik op deze links om te kijken: https://twitter.com/KunstSamenleven/status/1335872618193440768 

https://twitter.com/KunstSamenleven/status/1335168515846909953
https://twitter.com/PlatformINS/status/1324697443649359873
https://twitter.com/KunstSamenleven/status/1335872618193440768
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al geweldig, onze mooie initiatieven werden 

namelijk opgemerkt door de media! Dit 

resulteerde in mooie aandacht en waardering 

voor onze vrijwilligers!3 Hoe mooi is dat.  

 

 

Onze vrijwilligers op SBS6 Hart van 

Nederland 

 

 

 

Ook sprak ik als directrice van Platform 

INS over integratie van Turkse nieuwkomers 

waarin ik mijn visie gaf en uitlegde dat het goed is dat ernaar wordt gestreefd dat deze 

nieuwkomers inburgeren. Het houdt in dat deze mensen financiële hulp kunnen krijgen en inburgering 

dus niet zelf hoeven te bekostigen. Daarnaast is het een gelijke 

behandeling die kan bijdragen aan de persoonlijke ontwikkeling en 

economische zelfstandigheid van nieuwkomers. Ben jij benieuwd? Kijk 

dan hier, daar vind je ook de link naar het hele artikel:  

https://twitter.com/PlatformINS/status/1225108069442453504  

 

  

 
3 Wil je het fragment bekijken kijk dan even hier: 
https://twitter.com/KunstSamenleven/status/1354539571468447745 

https://twitter.com/PlatformINS/status/1225108069442453504
https://twitter.com/KunstSamenleven/status/1354539571468447745
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Wie zijn wij en wat doen we? 

Platform INS is een non-profitorganisatie die opkomt voor samenleven in vrede, een samenleving voor 

iedereen, een samenleving waarin we omkijken naar elkaar en waar we de Kunst van het Samenleven 

weten te verstaan. We onderzoeken wat vredig samenleven in de wegstaat en proberen waar kan bij te 

dragen aan het oplossen of verzachten van deze pijnpunten. Met meer dan twintig jaar ervaring richten 

we ons vooral op interculturele en interreligieuze dialoog om solidariteit, diversiteit en sociale cohesie te 

bevorderen. Zo brengen we mensen samen die elkaar anders niet zullen ontmoeten, zodat zij elkaar op 

een verdiepende manier kunnen leren kennen zodat er duurzame relaties en samenwerkingen ontstaan. 

Dat doen we vooral door programma’s, projecten en activiteiten te organiseren die wederzijds begrip 

bevorderen, bijdragen aan harmonie en vrede in de samenleving, vooroordelen bevragen, zich inzetten 

voor sociale rechtvaardigheid en het bijdragen aan gelijke kansen en het versterken van maatschappelijke 

participatie. Op dit moment werken we met verschillende partners samen aan 3 Europese projecten en 

hebben we ons Kunst van het Samenleven projectplatform in Nederland. Daarnaast zijn er verschillende 

projecten in de aanvraag fasen en zijn we in gesprek met andere organisaties om samen projecten te 

schrijven.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6 

Onze Projecten 2020  

Europese projecten 

 

 

EXTREMELY EUNITED  

Op 27 januari 2020 waren we in Brussel voor de kick-off van het Extremely EUnited project. Dit is een 

project op Europees niveau gericht op het voorkomen van de verspreiding van radicalisering onder 

jongeren in de meeste Europese landen. Dit wordt gedaan door deze jongeren de skills en tools te 

bieden om zelf kritisch na te denken over bijvoorbeeld propaganda of andere beelden en teksten die zij 

op internet vinden.  Voor dit project werkt Platform INS samen met 14 partners uit 9 Europese 

landen. Zo worden zowel kennis als krachten gebundeld en werken we samen naar een Europa voor 

iedereen! Tijdens 2020 heeft het project al verschillende fases doorlopen. Zo gingen we 16 juni richting 

het begin van de eerste campagne, de #ExtremelyTolerant campagne. Het doel van deze campagne is 

om gedeelde waarden te benadrukken in verschillende religies zoals liefde, tolerantie, begrip en 

compassie. Ook leuk is om te benoemen dat wij vanuit Platform INS ook verschillende trainingen 

hebben gegeven aan onze partners voor dit project! Zo hebben wij de training how to make effective use 

of social media gegeven op 17 juni! Daarnaast leren we ook enorm veel van dit project. De rest van de 

maand juni hebben wij namelijk zelf online trainingen mogen volgen die ons ten goede zijn gekomen bij 

de het project. De training Radicalisation gegeven door Daniela Pisoiu is daar een van. Daniela Pisoiu is 

senior onderzoeker aan het Oostenrijks Instituut voor Internationaal Onderzoek. Haar 

onderzoeksgebieden zijn terrorisme, radicalisering, extremisme, vergelijke regionale veiligheid en 

Amerikaanse en Europese buitenlandse veiligheid. Ook is zij de auter van onder meer Islamist 

Radicalisation in Europe: And Occupational Change Process en Theories of Terrorism: an 

Introduction. Een voorrecht om van haar te leren dus! Wat daarnaast enorm indrukwekkend is geweest 

was de testimonial speech van Saliha Ben Ali een vrouw van Tunesische afkomst en moslim. Ze is 44 en 

woont in Brussel sinds haar geboorte. Ze is moeder van 4 kinderen en heeft voor 20 jaar gewerkt als 

maatschappelijk werker. Op een dag in augustus 2013 vertrok haar tweede zoon Sabri, 19 jaar oud naar 

Syrië om de wereld te redden. Hij is nooit meer teruggekomen. Mede door verhalen zoals die van Saliha 

voelen wij ons enorm bevoorrecht om mee te kunnen werken aan dit project.  

 

Voor meer informatie over het project en voor een kijkje in de campagnes en de werkwijze kun je kijken 

op www.extremelyeunited.eu! 

http://www.extremelyeunited.eu/
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Bronnen 

Trainingen:  

https://platformins.nl/trainingen-voor-het-europese-project-extremely-eunited-prevent-radicalization-

amoung-youth/  

Overige bronnen:  

https://twitter.com/PlatformINS/status/1221722369913499651  

Het begin van #ExtremelyTolerant:  

https://twitter.com/EEunited/status/1272974965558710278  

Filmpje van ontwikkelingen: https://twitter.com/EEunited/status/1272966314630545408  

https://twitter.com/PlatformINS/status/1273370342694825989  

Training ‘how to make effective use of social media’ voor het Extremely EUnited project:  

https://twitter.com/PlatformINS/status/1273372440450732037  

 

In heel juni hebben we zelf training gevolgd voor het Extremely Eunited project: 

https://twitter.com/PlatformINS/status/1276562320915943424  

 

In december 2020 was er vanuit Extremely EUnited een foto contest waarbij deelnemers eigen gemaakte 

foto’s konden delen en een prijs konden winnen: 

https://twitter.com/EEunited/status/1341011491605143552  

 

  

https://platformins.nl/trainingen-voor-het-europese-project-extremely-eunited-prevent-radicalization-amoung-youth/
https://platformins.nl/trainingen-voor-het-europese-project-extremely-eunited-prevent-radicalization-amoung-youth/
https://twitter.com/PlatformINS/status/1221722369913499651
https://twitter.com/EEunited/status/1272974965558710278
https://twitter.com/EEunited/status/1272966314630545408
https://twitter.com/PlatformINS/status/1273370342694825989
https://twitter.com/PlatformINS/status/1273372440450732037
https://twitter.com/PlatformINS/status/1276562320915943424
https://twitter.com/EEunited/status/1341011491605143552
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INCLUSIVE EUROPE 

In november 2020 zijn we gestart met de voorbereidingen van het Europese project Inclusive Europe 

onder het motto: bouw bruggen, niet muren. Samen met 8 Europese partners uit Italië, Griekenland, 

Spanje, België, Hongarije en Nederland willen we de sociale inclusie en het integratieproces van pas 

gearriveerde migranten bevorderen door interculturele dialoog te faciliteren tussen de lokale bewoners 

en nieuwkomers! Zo hopen we bij te dragen aan het versteken van de sociale banden tussen deze 

groepen. Met dit project zullen er 4 strategische actieplannen worden ontwikkeld (Europa voor 

solidariteit; Intercultureel Europe; Intergenerationeel Europa; en Let’s Go Forward Together). Deze 

actieplannen zullen gebaseerd zijn op diepgaand onderzoek, waarbij de bestaande situatie, de behoeften, 

de beste praktijken en andere interculturele activiteiten die in België, Griekenland, Italië, Spanje, 

Hongarije en Nederland worden uitgevoerd in kaart worden gebracht. Het eerste evenement zal 

plaatsvinden op 6 november 2021 waarbij lokale burgers in contact zullen komen met jonge 

nieuwkomers. Zij zullen samen evenementen gaan doen om zo sociale contacten te creeëren. Je vindt de 

folder van Inclusive Europe in de bijlage van dit jaarverslag op de laatste pagina’s!  

 

Bronnen:  

https://twitter.com/PlatformINS/status/1331230802928078851  

https://platformins.nl/category/actueel/page/2/  

 

NIEUW PROJECT 

Het derde Europese project waar Platform INS aan mee zal werken gaat over sociale inclusie onder 

jonge nieuwkomers en vluchtelingen, waarbij deze groep ook meedoet in het ontwerpen/ontwikkelingen 

van adviesorganen op lokaal en Europees level. Dit project streeft ernaar om de participatie van 

nieuwkomers en vluchtelingen te vergroten. In 2021 komt hier meer informatie over – houd onze site 

en twitter in de gaten en stay tuned!  

 

De Kunst van het Samenleven 

In januari 2017 hebben wij onze project paraplu ‘De Kunst van het Samenleven’ gelanceerd. De Kunst 

van het Samenleven is een dynamisch project dat zich aanpast aan de behoeften en vragen die op dat 

moment in de samenleving spelen en ook activiteiten organiseert die hieraan bij dragen. Zo 

organiseerden wij dit jaar voornamelijk verschillende projecten/evenementen die eenzaamheid tegen 

gaan. Het project zet zich vooral in om de Kunst van het Samenleven te verstaan: Een plek voor alle 

mensen die zich in willen zetten om onze samenleving een samenleving te maken voor iedereen. Wat wij 

https://twitter.com/PlatformINS/status/1331230802928078851
https://platformins.nl/category/actueel/page/2/
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dit jaar onder deze project paraplu allemaal hebben gedaan lees je terug in dit jaarverslag. Dus lees gauw 

verder en laat je inspireren.  

Onze Activiteiten in 2020 

Thema-Avond Rumi en Verbroedering (24 januari 2020) 

Na het succes en de positieve feedback van de thema-avond op 20 november 2019 vond 24 januari 

2020 de tweede thema-avond Rumi en Verboedering plaats bij Cordaan hof van Slooten te Amsterdam. 

De avond stond in het kader van culturele ontmoeting en verbroedering door het maken van contact en 

het ontwikkelen van een netwerk. Deze avond was georganiseerd door vrijwilligers en in het bijzonder 

door Basri Dogan. Basri heeft op 24 april 2020 een lintje heeft mogen ontvangen namens de koning 

(Orde van Oranje-Nassau) voor zijn buitengewone bijdragen als vrijwilliger voor de Kunst van het 

Samenleven in de breedste zin van het woord.     

 

Het was een mooi programma. Na het welkomstwoord van Jeroen Verlaat, gaf Cees Buys (auteur) een 

toelichting over Rumi. Het was een mooi programma gevuld met Soefi-muziek, een Sema-voorstelling 

(de spirituele dans van de Soefi’s met Sema-grootmeester Abdulkadir Dikci) en een muzikale afsluiting 

Salih Ilisu (ney, rietfluit) en Adem Korkut (schilder en dwarsfluitist). De avond werd gepresenteerd 

door Kamila Boukfouz. Na het programma was er nog tijd voor de gasten om elkaar te ontmoeten, 

ervaringen te delen en elkaar beter te leren kennen on het genot van een hapje en een drankje.  

 

Bronnen:  

https://twitter.com/KunstSamenleven/status/1219638860579295233 

 

Kunst van het Samenleven Kunst Avond: Rembrandt, Rumi en Ebru avond (28 

februari) 

Een andere mooie activiteit georganiseerd door Platform INS en de Kunst van het Samenleven betrof de 

Kunst Avond: Rembrandt, Rumi en Ebru op 28 februari 2020. Ook deze avond stond in het kader van 

culturele ontmoetingen en was een prachtige avond met kunst en muziek. De avond vond plaats in het 

Huis van de Wijk de Aker te Amsterdam. Tijdens de inloop om 19:00 konden de gasten schilderijen 

zien gemaakt door kinderen uit asielzoekerscentra. De avond werd gepresenteerd door Kamila Boukfouz 

en het welkomstwoord werd verzorgd door Basri Dogan.  

 

https://twitter.com/KunstSamenleven/status/1219638860579295233
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Na het welkomstwoord werd er een lezing gegeven door Jan-Paul van het Museum het 

Rembrandthuis/het Rembrandt Museum. Tijdens deze lezing werd ingegaan op de overeenkomsten 

tussen Rembrandt (van wie het in 2020 het 350ste sterfjaar was), Rumi en Ebru en wat deze gemeen 

hebben. Jan-Paul vertelde ons onder andere: ‘’Als kunst niet geïnspireerd is dan raakt het ons niet, dan 

raakt het ons hart niet en worden wij niet getroffen en dat is ook wat die drie verbindt, zij zijn alle drie 

geïnspireerd.’’ Jan-Paul vertelde ook over de inspiratiebron van Rumi, liefde. Ook kwam de geschiedenis 

van Rembrandt kort aanbod, het verschil tussen liefde en hechting en vertelde Jan-Paul ons op een 

prachtige manier dat universele liefde en voorwaardelijke liefde uit het hart komt. Ook ging het over het 

vinden van het eigen zuivere pad in het leven, dat dat iets is wat je alleen zelf als mens kunt voelen.  

 

Auteur Cees Buys nam de gasten mee in technieken van de schilderkunsten en behandelde een schilderij 

van Rembrandt uit 1668 wat de terugkeer van de verloren zoon toont (Terugkeer van de Verloren 

Zoon). Hierbij ging hij in op de vragen waarom Rembrandt het schilderij had gemaakt en het 

achtergrondverhaal van het schilderij.  

 

Daarna vertelde Kamila over Ebru, de geschiedenis, hoe het wordt gemaakt en waar het op gebaseerd is. 

Ook in Nederland is er een groeiende belangstelling voor Ebru. Voor deze avond had Dr. Refii Kileci 

tijd vrijgemaakt om te gasten mee te nemen in het proces van Ebru en het kunstwerk te tonen. Tijdens 

dit deel van de avond werd uitgelegd hoe Ebru gemaakt wordt tijdens een live demonstratie.  

 

De avond werd muzikaal afgesloten door Salih Ilisu (ney, rietfluit) en Adem Korkut (schilder, 

dwarsfluitist). Daarna was er een Sema-voorstelling, de spirituele dans van de Soefi’s met de sema-

grootmeester Abdulkadir Dikici.   

 

Bronnen: 

https://twitter.com/M_Demirozcan/status/1230780518028980226 

http://www.stichtingwitboek.nl/wp-content/uploads/2020/02/ERSZJnNWsAE_qG3.jpg 

https://www.youtube.com/watch?v=PGDZQw5ffBI 

 

  

https://twitter.com/M_Demirozcan/status/1230780518028980226
http://www.stichtingwitboek.nl/wp-content/uploads/2020/02/ERSZJnNWsAE_qG3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=PGDZQw5ffBI
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Kunst van het Samenleven: Thema-avond Vrouwenrechten 5 maart 2020 

5 maart 2020 vond er in aanloop naar de internationale vrouwendag in samenwerking met Platform 

LNR en Platform VBOR in Rotterdam een thema-avond over vrouwenrechten en het invullen van de 

Kunst van het Samenleven plaats. Onder het genot van een heerlijk avondmaal bogen de aanwezigen 

zich over het thema vrouwenrecht. Daarna werd er gesproken over de invulling van de Kunst van het 

Samenleven.  

 

Bronnen: 

https://twitter.com/KunstSamenleven/status/1235666988581568514  

https://twitter.com/KunstSamenleven/status/1235668745483411457  

 

#Coronahulp Kunst van het Samenleven vanaf 25 maart  

Op 27 februari 2020 werd de eerste besmetting van het Coronavirus in Nederland geconstateerd en 

sinds begin maart 2020 had het Coronavirus Nederland in zijn greep. De maatregelen om het virus te 

controleren volgden elkaar snel op en heel Nederland kwam collectief in een onbekende en onzekere 

situatie terecht. Op maandag 23 maart werd de intelligente lockdown een feit. Naarmate de tijd 

verstreek begon, mede door de isolatie van de lockdown, de eenzaamheid in Nederland toe te nemen. 

Mede door de onzekere en onbekende situatie voelden vele zich eenzaam en angstig. Platform INS 

wilde alles doen om te kunnen helpen waar nodig om zo bij te dragen aan het gevoel van saamhorigheid 

en eenzaamheid te verminderen in Nederland. Wij zaten immers collectief in dezelfde situatie. Van hier 

uit zijn verschillende initiatieven ontstaan van onze vrijwilligers waarbij zij mensen een hart onder de 

riem staken doormiddel van een klein gebaar om zo eenzaamheid te verminderen. Over een deel van 

deze initiatieven leest u meer in dit jaarverslag!  

 

Helaas konden er in 2020 geen iftar-maaltijden gedeeld worden, zoals Platform INS de voorgaande 

jaren georganiseerd had. In plaats daarvan werd opgeroepen om maaltijden te maken en te doneren aan 

de mensen die dat nodig hadden, ook in het kader van Corona-hulp. Ook werd er opgeroepen om 

voedselbonnen te doneren voor mensen die onder de armoedegrens leven.  

 

Daarnaast zijn er met het oog op solidariteit kaartje ontworpen die men kon uitprinten en bij de buren, 

eenzamen en andere die jij een hart onder de riem wilde steken in de bus kon doen. Op deze kaartjes 

voor buurtbewoners kon je aangeven wat jij voor een ander zou willen doen om te helpen, met naam, 

adres en telefoonnummer. Ook werd onder de noemer van de Corona special #kunstvanhetsamenleven 

https://twitter.com/KunstSamenleven/status/1235666988581568514
https://twitter.com/KunstSamenleven/status/1235668745483411457
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kaartjes geknutseld om mensen te laten weten dat er aan hen gedacht werd, bijvoorbeeld voor ouderen 

of buren. 

 

 

Bronnen: 

https://platformins.nl/4-adviezen-voor-ramadan-in-corona-tijd-kunst-van-het-samenleven/  

Impressie van corona hulp:  

https://twitter.com/KunstSamenleven/status/1242900362585092098 

 

Kunst van het Samenleven Paasweekend: (11 april en 12 april)  

Tijdens het Paasweekend 2020 hebben onze vrijwilligers maaltijden uitgedeeld aan zorgpersoneel om 

hen in het zonnetje te zetten. Deze maaltijden werden uitgedeeld aan CordaanNL. Onze vrijwilligers 

wilden het zorgpersoneel laten weten dat we aan hen denken en hen waarderen. Ook gingen onze 

vrijwilligers langs bij buren, ouderen en vrienden om eenzaamheid tegen te gaan, zodat niemand zich 

alleen hoefde te voelen! Dit deden zij door lekkers uit te delen, cadeautjes en mooie paasbloemen. 

Aanvullend zijn onze vrijwilligers op 18 april langsgegaan bij andere zorginstellingen om de zorghelden 

daar te bedanken met gebak! Deze helden waren en blijven onmisbaar.  

 

Sfeerimpressie Cordaan bedanken:  

https://twitter.com/KunstSamenleven/status/1249020698967801857  

Sfeerimpressie paasweekend 2020:  

https://twitter.com/KunstSamenleven/status/1249062385035497474  

Zorghelden bedanken op 18 april:  

https://twitter.com/KunstSamenleven/status/1251450063286611969 

 

 

Kunst van het Samenleven #coronahulp en tegen Eenzaamheid. Langs bij 

Stichting Singelzicht (22 april 2020)   

In samenwerking met stichting Time to Help organiseerde Platform INS een bezoek aan dak- en 

thuisloze opvangcentra voor jongeren om hen een cadeautasje te overhandigen. De gedachten hierachter 

was om deze jongeren een hart onder de riem te steken en te laten weten dat zij er nooit alleen voor 

staan. We hoopten bij te dragen aan het verminderen van het gevoel van eenzaamheid onder deze 

https://platformins.nl/4-adviezen-voor-ramadan-in-corona-tijd-kunst-van-het-samenleven/
https://twitter.com/KunstSamenleven/status/1242900362585092098
https://twitter.com/KunstSamenleven/status/1249020698967801857
https://twitter.com/KunstSamenleven/status/1249062385035497474
https://twitter.com/KunstSamenleven/status/1251450063286611969
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jongeren en hen blij te maken met wat kleinigheidjes. Dankzij de donaties van onder andere OmDenken 

(84 boeken) en Xenos (lekkernijen) werden er mooie tasjes aan de jongeren overhandigd.  

 

Impressie van de dag:  

https://twitter.com/KunstSamenleven/status/1253025241154150401  

Impressie van de dag (met de wens om ons in te zetten voor eenzame mensen):  

https://twitter.com/PlatformINS/status/1253385493942853635  

 

 

 

Internationale Dag van het Samenleven in Vrede: CupCake Contact Actie (16 mei 

2020)  

Samenleven is een werkwoord, je moet het doen! Eind 2017 heeft de Verenigde Naties 16 mei 

uitgeroepen tot de Internationale Dag van het Samenleven in Vrede, opdat verschillen geaccepteerd 

worden en we manieren vinden om op een vreedzame manier samen te leven. Op deze dag vinden er 

wereldwijd evenementen plaats die in het teken staan van en streven naar een samenleving in vrede 

(bijvoorbeeld dialogen, trainingen, lezingen, diners etc.). Om deze mooie boodschap en wens uit te 

dragen vierden we dit jaar voor het eerst 16 mei met het pilotproject Cup Cake Contact Actie (#CCC). 

Op deze dag werd er door het hele land cupcakes gedeeld, om mensen een hart onder de riem te steken, 

om eenzaamheid tegen te gaan en hen te laten weten dat zij niet alleen zijn en er nooit alleen voor staan, 

maar ook om hulpdiensten en zorgpersoneel te bedanken. Voor deze dag hadden we ook andere 

festiviteiten georganiseerd om onze wens voor vrede in de samenleven zichtbaar te maken. Zo werden er 

tientallen visie filmpjes gedeeld, waarin mensen vertelden over hun visie op een vredige samenleving en 

wat daarvoor nodig is. Een van deze filmpjes werd zelfs ingesproken door Carol van Eert, de 

burgemeester van gemeente Rheden! Daarnaast hebben we een prachtige en inspirerende gezamenlijke 

boodschap voor vrede ingesproken – een wens voor de samenleving waarvan wij hopen dat deze ooit 

verwerkelijkt zou worden. Ook is het lied ‘’What a Wonderful World’’ samen gezongen, door onze 

vrijwilligers, maar ook door mensen op straat die het zagen gebeuren en mee wilden doen! Al met al was 

https://twitter.com/KunstSamenleven/status/1253025241154150401
https://twitter.com/PlatformINS/status/1253385493942853635
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16 mei een enorm geslaagde dag. Het was zelfs zo’n groot succes dat onze #samenleveniseenkunst een 

trending topic werd! Dat laat zien dat de wens voor vredig samenleven groot is. Ook onze cupcake actie 

was een groot succes. Ondanks de coronamaatregelen zijn er maar liefst in 22 steden, met 45 

maatschappelijke organisaties en partners, 2180 cupcakes uitgedeeld! We zijn zelfs in het AD gekomen 

met een mooi interview. De reacties van de mensen die de cupcakes ontvingen en het interview vind je 

hier: https://www.ad.nl/den-haag/bewoners-rijswijks-verzorgingshuis-getrakteerd-op-

cupcake~va773daa9/?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=socialsharing_web  

Burgemeester van gemeente Rheden Carol van Eert: 

https://twitter.com/KunstSamenleven/status/1261714902210818048  

Ingesproken gezamenlijke boodschap voor vrede: 

https://twitter.com/KunstSamenleven/status/1261688302048030721  

Impactvideo:  

https://twitter.com/KunstSamenleven/status/1261717299477741570  

We stonden zelf in het AD: https://twitter.com/SaniyeCalkin/status/1262017583848607744  

Oproep voor 16 mei om mee te doen:  

https://twitter.com/KunstSamenleven/status/1259804464308944896 

 

 

Ramadan 2020 (24-4-2020 tot 23-5-2020)  

Normaal gesproken organiseren we vanuit de Kunst van het Samenleven iftar diners waarbij buren, 

vrienden, geïnteresseerden, mensen die alleen zijn, mensen die nog nooit een iftar hebben bijgewoond 

uitgenodigd worden om deel te nemen aan een iftar diner! Tijdens de Ramadan wordt er overdag gevast 

en wordt er na zonsondergang een iftar maaltijd gedeeld. Een iftar organiseren kon dit jaar niet en dat 

doen we wel graag. Daarom adviezen op een rij gezet over wat wel mogelijk is: 

https://platformins.nl/4-adviezen-voor-ramadan-in-corona-tijd-kunst-van-het-samenleven/  

Impressie einde Ramadan 2020:  

https://twitter.com/KunstSamenleven/status/1265279890711969793  

 

Kunst van het Samenleven #coronahulp en tegen Eenzaamheid (26 juni)  

Op 26 juni bracht Platform INS vanuit de Kunst van het Samenleven in samenwerking met Time to 

Help en Stichting Everyday People een bezoek aan stichting Maaszicht in Rotterdam. Om verbinding 

en saamhorigheid te vergroten. Stichting Maaszicht biedt zorg en begeleiding aan jongeren van 17 tot 

23 jaar die geen (veilig) onder hebben of andere problemen hebben. Deze doelgroep werd tijdens 

https://www.ad.nl/den-haag/bewoners-rijswijks-verzorgingshuis-getrakteerd-op-cupcake~va773daa9/?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=socialsharing_web
https://www.ad.nl/den-haag/bewoners-rijswijks-verzorgingshuis-getrakteerd-op-cupcake~va773daa9/?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=socialsharing_web
https://twitter.com/KunstSamenleven/status/1261714902210818048
https://twitter.com/KunstSamenleven/status/1261688302048030721
https://twitter.com/KunstSamenleven/status/1261717299477741570
https://twitter.com/SaniyeCalkin/status/1262017583848607744
https://twitter.com/KunstSamenleven/status/1259804464308944896
https://platformins.nl/4-adviezen-voor-ramadan-in-corona-tijd-kunst-van-het-samenleven/
https://twitter.com/KunstSamenleven/status/1265279890711969793
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Corona ook heel hard getroffen, met name ook door de eenzaamheid. Vanuit platform INS wilden wij 

deze jongeren laten weten dat zij er niet alleen voor staan en dat er aan hen gedacht wordt doormiddel 

van een klein gebaar. 

 

Verbinding en saamhorigheid:  

https://twitter.com/PlatformINS/status/1276491398385197057  

 

Rumi Gezondheidsavond (10 juli)  

Voor deze avond was er mooi programma waar gezondheid centraal stond. De avond bestond uit poëzi, 

Sema voorstelling (live Soefi muziek) en informatieve lezingen. Adem Korkut speelde prachtige muziek 

op de dwarsfluit en Doreen van den Berg van de Aker gaf een lezer. Jan Paul Buys nam ons mee in een 

gedicht van Rumi en na het laatste intermezzo op de rietfluit gespeeld door Salih Ilsu gaf directrice van 

de GGD Amsterdam Kirsten Lindeman een informatieve lezing over gezondheid en Covid-19.  

 

Impressie van de avond: 

https://twitter.com/KunstSamenleven/status/1281649692930179073  

 

 ‘Transforming our world UNGA conferentie’ 23 september 2020 

Normaal gesproken zijn we met Platform INS in september in New York om deel te nemen aan de 

United Nations General Assembly. Door Corona was het niet mogelijk om dit jaar fysiek deel te nemen, 

maar geluk bij een ongeluk, konden zo meer mensen deelnemen aan de conferentie door aan te schuiven 

bij het live event. Hoe bijzonder is dat? Het programma ging van start met het welkomstwoord van 

Mehmet Kilic, de president van JWF (the Journalist and Writers Foundation). Meneer Kilic noemde 

dat 2020 een historische tijd is aangezien we het 75ste jaar van de Verenigde Naties vieren en het 25ste 

jaar van de Bejing Declaration on Women Empowerment and Gender Equality vieren. Het was een 

enorm informatieve dag en we spraken onder andere over vrouwenemancipatie, gendergelijkheid, vrede, 

justitie, sterke instituties en over de lessen die we hebben geleerd van de Covid-19 pandemie.  

https://twitter.com/PlatformINS/status/1276491398385197057
https://twitter.com/KunstSamenleven/status/1281649692930179073
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https://platformins.nl/ga-je-mee-naar-new-york-23-sep/    

 

Burendag tegen eenzaamheid en Ashoera (25 september)   

25 september was het buren en was er weer een prachtig programma georganiseerd voor burendag en 

Ashoera. Normaal is de avond voor iedereen vrij te bezoeken en kan de hele buurt aanschuiven. Door de 

coronamaatregelen was er helaas maar plek voor 30 mensen. Zo konden we door het aanbieden van een 

contactmoment toch een beetje bijdragen aan het verminderen van eenzaamheid voor deze groep. We 

waren blij dat we toch fysiek samen konden komen, maar we kunnen niet wachten tot we weer met z’n 

alle samen kunnen zijn. Tijdens Ashoera wordt de bevrijding van de profeet Noah (Nuh) en zijn volk 

van de zondvloed herdacht. Overdag vast je en na zonsondergang eet je weer. Na de inloop en 

tentoonstelling van de schilderijen van kinderen uit asielzoekerscentra en het welkomstwoord van Basri 

Dogan (Lid in de Orde van Orange-Nassau) werd er Ashoera gegeten. Daarna werd er prachtig Ney-

rietfluit gespeeld door Ahmet Sait Ozcanli. Na het muzikale intermezzo sprak niemand minder dan 

onze eigen Saniye Calkin, directrice van Platform INS. De rest van de het programma werd goed 

ontvangen en na afloop was er tijd voor een hapje en drankje – allemaal in overeenstemming met de 

corona maatregelen. Naast een mooi programma gingen onze vrijwilligers ook bij hun buren langs met 

een kleinigheidje of een lekkernij. Ontmoeting en verbinding met buren stond centraal! Een goede buur 

is immers beter dan een verre vriend!  

 

Programma Ashoera en Burendag: 

https://twitter.com/KunstSamenleven/status/1309434887309611008  

Geslaagde avond: 

https://twitter.com/KunstSamenleven/status/1309595580897861635  

Ook gingen we langs bij mensen voor Burendag: 

https://twitter.com/KunstSamenleven/status/1309856224104546305  

Vrijwilliger deelt Ashoera uit namens Kunst van het Samenleven: 

https://twitter.com/BasriDogan68/status/1304425098720485377  

 

Week Tegen Eenzaamheid (1 oktober – 8 oktober): 

Dit jaar vond de elfde Week tegen Eenzaamheid plaats. Deze week stond, zoals de naam al zegt, in het 

teken van het tegen gaan van eenzaamheid. Tijdens deze week vonden verschillen activiteiten en 

samenkomsten plaats om sociale netwerken van mensen te versterken en momenten van sociaal contact 

https://platformins.nl/ga-je-mee-naar-new-york-23-sep/
https://twitter.com/KunstSamenleven/status/1309434887309611008
https://twitter.com/KunstSamenleven/status/1309595580897861635
https://twitter.com/KunstSamenleven/status/1309856224104546305
https://twitter.com/BasriDogan68/status/1304425098720485377
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te faciliteren. Vanuit de Kunst van het Samenleven probeerden we vooral elkaar toch te ontmoeten en 

stonden ontmoeten en verbinden bij onze vrijwilligers ook centraal! Onze vrijwilligers organiseerden 

verschillende activiteiten, zoals het uitdelen van lekkernijen en het faciliteren van contactmomenten om 

zo eenzaamheid tegen te gaan!  

    

 

Betrokken en verbonden samenleving:  

https://twitter.com/KunstSamenleven/status/1312045755381800966  

Ontmoeting en verbinding in de week tegen eenzaamheid:  

https://twitter.com/KunstSamenleven/status/1311990709654880257  

6 oktober (overview van alle initiatieven tijdens corona): 

https://twitter.com/KunstSamenleven/status/1313415795914027008  

 

Thema-avond over ‘De Dag van de Rechten van de Mens (11 december)  

Op 11 december organiseerde we in samenwerking met Stichting Witboek, EigenWijks, Amnesty 

International en Broken Chalk, in het huis van de wijk Aker een programma avond voor De Dag van de 

Rechten van de Mens. Al 11 jaar lang is het op 10 december de Dag van de Rechten van de Mens. 

Deze datum verwijst naar 10 december 1948. Op deze dag werd de Universele Verklaring van de 

Rechten van de Mens aangenomen door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Tijdens de 

inloop werden schilderijen tentoongesteld die gemaakt waren door kinderen uit asielzoekerscentra. 

Gedurende het programma waren er verschillende muzikale intermezzo’s, bijvoorbeeld van Ahmet Sait 

Ozcanli die een prachtig stuk op de ney-rietfluit speelde. Er werd mooie dialoog gehouden over vrijheid 

en de rechten van de mens en er werd gesproken door Liesbeth van de Hoogte van Amnesty 

International. Liesbeth kwam de universele rechten van de mens toelichten en benoemde dat solidariteit 

een vereiste is voor een betere samenleving!  

 

https://twitter.com/KunstSamenleven/status/1312045755381800966
https://twitter.com/KunstSamenleven/status/1311990709654880257
https://twitter.com/KunstSamenleven/status/1313415795914027008
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Programma van de avond: 

https://twitter.com/M_Demirozcan/status/1337462896897515521/photo/2  

Moderator Kamila start de avond:  

https://twitter.com/KunstSamenleven/status/1337459903984771073 

Deel van het programma kan gezien worden hier: 

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=R5V7q9DS0Fc  

 

Kerst Actie 2020 tegen Eenzaamheid: voor een kerst waar niemand alleen is  (16 

december-25 december)  

Vanaf 16 december tot 25 december was het onze Kerst Actie 2020. Deze actie stond in het teken van 

het tegen gaan van eenzaamheid tijdens de feestelijke dagen, voor een kerst waar niemand alleen is door 

middel van een #kleingebaar. Wanneer je alleen bent zijn deze dagen misschien helemaal niet leuk en 

feestelijk en kan een klein gebaar een grote betekenis hebben. Ook hebben we het zorgpersoneel bedankt 

voor het werk wat zij voor ons bleven doen, ook tijdens deze feestdagen. Speciaal voor deze gelegenheid 

hadden we vanuit de Kunst van het Samenleven een prachtige kerstkaart laten drukken met een mooi 

gedicht, om eenzame mensen een hart onder de riem te steken en te laten weten dat zij er nooit alleen 

voor staan. Ook deelden onze vrijwilligers deze dagen zelfgemaakte kerstkaarten, kleine cadeautjes, 

lekkernijen en zelfgemaakte maaltijden met, met name, ouderen en buren, maar bijvoorbeeld ook met 

organisaties in de buurt, verzorghuizen, dagopvang voor ongedocumenteerde migranten, 

asielzoekerscentra en vele andere organisaties. Na 4 dagen hadden 858 mensen al een klein gebaar 

ontvangen en de reacties waren werkelijk hartverwarmend. Het eindresultaat was werkelijke geweldig. 

Door heel Nederland, in maar liefst 62 steden hebben ruim 3580 mensen een klein gebaar ontvangen 

van onze vrijwilligers. Dit had natuurlijk nooit gekund zonder onze geweldige vrijwilligers en heeft ons 

gemotiveerd om nog harder te werken en nog meer te betekenen! Zelfs LINDAnieuws heeft gezien wat 

we tijdens kerst hebben gedaan en bereikt in het teken van eenzaamheid en maakte daar een mooi 

interview over! Volgend jaar gaan we voor het landelijke nieuws!  

 

https://twitter.com/M_Demirozcan/status/1337462896897515521/photo/2
https://twitter.com/KunstSamenleven/status/1337459903984771073
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=R5V7q9DS0Fc
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Oproep Kerst Actie: https://twitter.com/KunstSamenleven/status/1339229432356147200  

Impressie van Actie tot nu toe op 20 december (teller op 858 mensen): 

https://twitter.com/KunstSamenleven/status/1340772929034973186  

Eindresultaat op 25 december Kerst Actie 2020: 

https://twitter.com/KunstSamenleven/status/1342454295266906112  

Interview LINDAnieuws over onze Kerst Actie: 

https://twitter.com/KunstSamenleven/status/1341413682660724740  

Onze Ambities voor 2021 

Vanuit 2020 nemen wij verschillende ambities mee naar 2021. Allereerst wil Platform INS duidelijk de 

problemen die er in de Nederlandse samenleving zijn in kaart brengen. Wat speelt er? Waar is kan 

Platform INS helpen? Vanuit dit probleem ontstaat er een vraagstuk – zoals de vraagstukken op het 

gebied van polarisatie, actief burgerschap of gelijke kansen. Deze vraagstukken wijzen ons op de 

pijnpunten. Zo kan Platform INS in 2020 aan de slag met het creëren van thema’s die kunnen helpen 

bij het aandragen van oplossingen voor de pijnpunten die de Kunst van het Samenleven in de weg staan. 

Welke zorgen zijn er in de samenleving?  

 

Een van onze hoofdthema’s blijft in 2021 ieder geval eenzaamheid. Tijdens Corona hebben we gezien 

hoe ongelofelijk belangrijk het is om het thema eenzaamheid bespreekbaar te maken en er voor elkaar te 

zijn. Ontmoeten, verdiepen en verbinden blijft daarom in 2021 ook ons model en onze kernwaarden! 

Daarnaast hebben we gezien dat er in Nederland een groeiend gevoel van polarisatie, verdeeldheid en 

ongelijkheid is en de nadruk steeds meer lijkt te liggen op verschillen. Daarmee groeit ook de behoefte 

aan samenkomst en dialoog. Al deze ontwikkelingen brengen ook vragen met zich mee. Wat is er aan de 

hand in Nederland en hoe komt dat? Wat zijn de precieze zorgen en angsten? Voelt iedereen zich 

gehoord? Wordt iedereen gehoord? Platform INS zet zich in voor de Kunst van het Samenleven en het 

samenbrengen van, wat in eerste instantie, uitersten lijken zodat de Kunst van het Samenleven steeds 

https://twitter.com/KunstSamenleven/status/1339229432356147200
https://twitter.com/KunstSamenleven/status/1340772929034973186
https://twitter.com/KunstSamenleven/status/1342454295266906112
https://twitter.com/KunstSamenleven/status/1341413682660724740
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beter verstaan en begrepen kan worden. De Kunst van het Samenleven gaat over het creëren van een 

gelijke plek in de maatschappij voor iedereen – in vrijheid en vanuit vrijheid, vanuit de 

gemeenschappelijke basis dat wij allemaal mens zijn. 

 

Daarnaast zal Platform INS zich bezighouden met de diversiteit in de samenleving. Een vraag die 

daarbij centraal staat is ‘’hoe te navigeren in een plurale, multireligieuze, multiculturele samenleving.’’ 

Hoe gaan wij om met de verschillende en soms botsende waarden? Hoe maken wij de samenleving een 

plek voor écht iedereen? Dialoog is hierin nog steeds een uitermate belangrijk middel om problemen in 

de samenleving in kaart te brengen en hiervoor oplossingen aan te dragen. We weten immers pas echt 

wat er bij de ander speelt, wanneer deze dat zelf uitlegt. Centraal komt dit jaar de vraag te staan: wat 

draagt erbij aan de Kunst van het Samenleven? Uit onderzoek blijkt dat ontmoeting en overbruggend 

contact met andersdenkenden (in het geval van dit onderzoek moslims) ‘’een belangrijke factor is voor 

oordelen en opvattingen van niet-islamitische jongeren over moslims in Nederland. Voor beleid 

betekent dit dat (in overeenstemming met de contacttheorie van Allport) het vergroten van het aantal 

contactmogelijkheden tussen moslims en niet-moslims een mogelijkheid biedt voor positievere 

wederzijdse oordelen.’’4 Dit bewijst ons echt weer het belang van dialoog en écht luisteren naar elkaar.  

 

 

 

 

 
4 Rijksoverheid Rapport ‘oorzaken en triggerfactoren moslimdiscriminatie in Nederland’, 03-07-2017 
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Platform  INS

Neem  contact m et ons op

Platform INS is een non-profitorganisatie in Nederland dat als doel 

heeft om het samenleven in vrede, solidariteit, diversiteit en dialoog te 

bevorderen, sociale cohesie te versterken en polarisatie en extremisme tegen 

te gaan. Platform INS draagt hieraan bij door verschillende interculturele en 

interreligieuze programma’s, projecten en activiteiten te organiseren die wederzijds begrip 

bevorderen, bijdragen aan harmonie en vrede in de samenleving, vooroordelen bevragen, zich 

inzetten voor sociale rechtvaardigheid, gelijke kansen en maatschappelijke participatie versterken. 

Met meer dan 30 jaar ervaring, expertise en een uitgebreid netwerk op nationaal en Europees 

niveau, heeft Platform INS zowel de theorie en praktijkervaring om de trainingen, expertmeetings, 

workshops, mentoring, inspiratie en actief burgerschap gerichte activiteiten te organiseren, maar 

ook om onderzoek uit te voeren en data te verzamelen op het gebied van deze onderwerpen met 

betrekking tot Nederland.  

Arlandaweg 92

1043 EX Amsterdam

contact@platformins.nl

platformins.nl
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