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Update Allemaal Gouwenaars 
zoom overleg 10 november 2020 
 
Aanwezig: Adriaan Jansen (Internationale Schakelklas (ISK), Netwerk 
Achterwillens, Goudapot), Franske Radder (Regenboogalliantie), Arie Jan 
van de Wetering (Een Heerlijk Thuis), Miriam Pina (Trees of Wisdom), 
Sjakkelien Betlem (De klup/Sam Sam), Henk Lappee (Stichting 21 maart), 
Maurice Mattheus (Sociaal Korte Akkeren), Peterpaul Kloosterman (Gouda 
Bruist), Heleen van Praag (Gouda Bruist). 
 
Welkom 
Er zijn veel afmeldingen maar we zijn toch met een mooi groepje. Mart zit 
nu bij op M in verband met de uitspraken van Arie Slob en wordt 
vervangen door Franske. 
Deze avond is een vervolg op de ideeënbijeenkomst van 22 september. 
Doel is om te kijken het staat met de verschillende initiatieven en ruimte 
te bieden aan eventuele nieuwe ideeën. 
 
Intro  
Arie Jan van de Wetering heeft eind september zijn boek uitgebracht: 
Alleen Samen – 7 sleutels tot verbondenheid. 
In het boek doet hij een pleidooi voor het dichtbij samenleven en het 
herontdekken van de buurt, omdat er nu teveel mensen buiten de boot 
vallen. Er is in buurten sprake van vervreemding in plaats van 
verbondenheid. Juist de buurt leent zich voor een inclusieve samenleving 
omdat we hier door elkaar leven. 
Schieten de bestaande verenigingen en clubs dan 
tekort, vraagt Henk zich af. ‘Er is een groep mensen 
die deze plekken niet weten te bereiken of het is 
voor hen niet de juiste plek.’ aldus Arie Jan.  
We praten met elkaar over het belang van 
laagdrempelige ontmoetingsplekken en het 
functioneren van de bestaande ontmoetingscentra. 
Er gebeuren goede dingen maar de centra hebben 
vaak nog te veel het karakter van een instelling en 
bewoners voelen zich er niet altijd thuis.  
Arie Jan moet helaas naar een ander overleg en kan 
niet bij de bijeenkomst blijven. 
Het boek is verkrijgbaar via boekhandel Verkaaik of via 
eenheerlijkthuis.nl. 
 
Kennismakingsrondje 
Ieder vertelt iets over zijn organisatie of initiatief. Hieronder staan de 
belangrijkste initiatieven vermeld: 
 



 2 

Initiatieven 
 

1) Tolerantielespakketten 
Doel: Bewustwording van discriminatie en racisme. 
De lespakketten voor het basisonderwijs worden vernieuwd en dit 
jaar komen er voor het eerst ook lespakketten voor het voortgezet 
onderwijs. Het onderwerp is helaas nog steeds erg actueel. De 
wensen vanuit de scholen worden geïnventariseerd en lesmateriaal 
wordt met professionals ontwikkeld.  
Met Regenboogalliantie, Libertum en de Klup is er al contact. Heleen 
stelt voor ook aan te sluiten bij het burgerschapsonderwijs vanuit de 
de vreedzame scholen in Gouda en energie te stoppen in uitbreiding 
van vreedzame scholen. Miriam zou graag in gesprek met de 
stichting in verband met de activiteiten van Trees of Wisdom. 
Trekker: Annemarie van de Berg (verhinderd) /Henk Lappee  
stichting21maart.nl 
 

2) Scholendialoog 
Dit is nu apart project geworden, het viel eerst onder de Gouwe 
dialoog. Leerlingen van verschillende scholen gaan in gesprek met 
elkaar. Door de coronamaatregelen is uitvoering voorlopig nog niet 
mogelijk. 
Trekker: Adriaan Jansen (ISK) 
 

3) Festivla  
Festival voor mensen met en zonder een beperking. Omdat Sam 
Sam/ de Klup volgend jaar 50 jaar bestaat. Mensen met een 
beperking of kwetsbaarheid zijn niet alleen deelnemer maar doen 
mee aan de voorbereiding en organisatie van het festival. Er is een 
gezamenlijke denktank. Daar is ook de naam Festivla bedacht. Dat 
vond iedereen leuker dan de eerdere naam ‘Festival door Elkaar’. 
Er komen vier onderdelen: Gedichten, muziek, kunst, documentaire. 
Activiteiten vinden verspreid over het jaar plaats.  
Uitgangspunt: Iedereen is ergens goed in. Kwetsbaarheden zijn ook 
heel mooi en mag je laten zien. 
Inmiddels fondsen binnen via Goudapot en VSB. 
Trekker: Sjakkelien Betlem (De Klup/ Sam Sam) 
 

4) Sociaal Korte Akkeren  
Sociaal Korte Akkeren kon ook niet alle geplande activiteiten doen 
door corona, zoals rond Sinterklaas. Er worden wel pakjes bezorgd 
bij arme gezinnen. Verder werkt Sociaal Korte Akkeren aan de 
leefbaarheid van de wijk i.s.m. Stichting Bizon.  
Trekker: Maurice Mattheus en Wendy de Wit (verhinderd) 
sociaalkorteakkeren.nl 
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5) Gouds Internationaal Kindercongres 
Bedoeling om dat in maart 2022 te organiseren in het kader van 
Gouda 750. Er zijn kinderen van 150 nationaliteiten in Gouda. Hoe 
denken ze, wat doen ze, wat zijn hun waarden, wat weten ze van 
Gouda. Speerpunten zijn leefbaarheid, technologie, communicatie 
en kennismaking met elkaars culturen. Organisatie door scholieren 
van het Coornhert voor kinderen van het primair onderwijs.  
Trekker: Miriam Pina (Trees of Wisdom) met groep van 8-9 mensen. 
 
 

6) Regenboogweek 2-11 oktober 
Kennisevent, filmavond, avond in schouwburg 
etc. Er zijn veel contacten met andere 
instanties. Door corona konden helaas veel 
activiteiten niet door gaan waaronder 
sportevenement met regenboogbanden. 
Trekker: Franske Radder, Mart van de Kamp 
(verhinderd) Regenboogalliantie.nl 
 

7) Human Library 
Je leest een levend boek met zijn eigen verhaal. Een op een 
gesprekken van 20-30 minuten. Je praat met mensen die je niet zo 
snel spreekt. Je krijgt de kans je vooroordeel te ontmoeten. 
Het is een bestaand concept, hier in Gouda georganiseerd door de 
Bibliotheek en Gouda Bruist. Ook Kernkracht is erbij betrokken en 
levert boeken aan. We willen de vervolgactiviteiten samen met de 
levende boeken bedenken.  
Sjakkelien stelt voor binnen de Klup licht verstandelijk beperkten te 
vragen of zij mee willen doen als levend boek. Zij krijgen ook met 
veel vooroordelen te maken. De Klup helpt deelnemers om hier 
open te zijn over hun beperking en dit bespreekbaar te maken. 
Trekker: Bibliotheek Gouda (Marijke Wempe), Gouda Bruist 
(Peterpaul, Heleen) 
 

8) Lief & Leedstraten – actie Blije Buren 
Straten ontvangen een klein budget waarmee ze 
een aardigheidje kunnen geven aan iemand die 
het moeilijk heeft of juist iets te vieren heeft. Het 
budget wordt beheerd door twee of drie 
gangmakers per straat. In Gouda doen nu bijna 
50 straten mee en het is de bedoeling dat dit 
aantal verder groeit komende jaren. Het gaat om 
positieve aandacht voor elkaar. Miriam, een van 
de gangmakers in Plaswijck, vertelt dat ze bij een 
vrouw was waar in al die 9 jaar dat ze er woont 
nog nooit iemand was langs geweest vanuit de 

straat. Meer informatie op Liefenleedgouda.nl 
Trekker: Heleen van Praag, Peterpaul Kloosterman (Gouda Bruist) 
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liefenleedgouda.nl 
 

9) Lichtpuntjes Gouda – óók in jouw buurt 
Dit is een gezamenlijke actie om alle Gouwenaars 
in de donkere maanden van 2020 een hart onder 
de riem te steken. Met verschillende initiatieven 
willen we bijdragen bij aan verbondenheid in buurt 
en stad.  
Onder Lichtpuntjes Gouda vinden verschillende deelacties plaats: 
kerstbomen in de buurt, een lichtjesroute, lichtpuntjes kaartenactie, 
reizend dagboek door de buurt, lichtpuntjes video challenge voor 
jongeren, Gouda sjaals en andere acties. Er komt weer een 
placemat die alles met elkaar verbindt. Iedereen is welkom om mee 
te doen en aan te haken.  
Trekker: Gouda Bruist samen met andere organisaties. Meer info op 
lichtpuntjesgouda.nl 

 
Tot slot 
Iedereen vond het leuk en interessant om over elkaars initiatieven te 
horen. Er lopen verschillende verbindingen over en weer en hier en daar 
kan dit nog versterkt worden en zijn afspraken gemaakt. 
Wat betreft het onderwijs liggen er kansen om iets te doen met de 
Vreedzame school en wijk. 
De wens is om dit soort bijeenkomsten vaker bij te wonen. Het liefst in 
fysieke vorm. Er is nog geen nieuwe datum gepland. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


