
 

JAARPLAN 2016  ZINVOL VERBINDEN 

Het UPLR – met de werkgroepen De BRUG, UTRECHT in DIALOOG en GEESTELIJKE VERZORGING bij CRISISES – wil de 

impact en reikwijdte van haar activiteiten vergroten door dit jaar voluit in te zetten op VERBINDING. We willen de 

harmonie in onze stad bevorderen, vanuit aspecten van (persoonlijke) zingeving en respectvolle omgang met elkaar. 

We ontwikkelen onze plannen met diverse partners, in lijn met het programma van de gemeente: ‘Utrecht zijn we 

samen’.    

WAT BEZIELT JE?  Jongerenbijeenkomsten 
 

Jongeren uit verschillende godsdiensten gaan met elkaar in gesprek over wat gelovig-zijn voor hen betekent. Zij zijn 

bijvoorbeeld joods, moslim, christelijk, boeddhist of hindoe (de groepen zullen zo divers mogelijk zijn samengesteld). 

Een dialoogbegeleider is op de avonden aanwezig. Een eerste bijeenkomst is in maart. Als er genoeg jongeren zijn 

willen we uitbreiden tot 3 avonden. Kosten zullen gemaakt worden voor drukkosten folders, zaalhuur en 

consumpties.  

PROJECT ‘BEELDEN BREKEN’ 
 

5 jaar geleden gingen we van start, 14 mei 2011. Dit jaar vieren we dus een jubileum! We doen met een bijzonder 

project, waarvan de kick-off plaatsvindt op zondag 22 mei 2016.  We willen – samen met PAX – een bijdrage leveren 

aan de vredesweek 2017. Utrecht zou dan het toneel kunnen zijn voor de landelijke vredeswandeling, met allerlei 

manifestaties in de stad. Contacten in Syrië en Irak willen we benutten om wat daar gebeurt ook hier te presenteren: 

met elkaar samenleven, en krachten bundelen en versterken om vrede te bevorderen. Onderdeel hiervan vormt een 

ADOPTIEPLAN: we willen een initiatief ondersteunen van jongeren die in Suleimaniya zich inzetten voor hulp aan 

vluchtelingen – aldaar. Voor dit project wordt brede steun en medewerking gezocht: Universiteit Utrecht, en 

instellingen op het terrein van kunst en cultuur (Catharijneconvent b.v.)  

De werktitel ‘beelden breken’ brengt tot uitdrukking dat we de beeldvorming die tot negatieve vooroordelen leidt 

willen (door)breken. Zijn we nog in staat anderen te zien als persoon – en niet als (individuele) vertegenwoordiger 

van een groep? Hoe zien we eigenlijk onszelf (wat is ons zelfbeeld)? De kick-off is bedoeld om in een feestelijk 

programma met de nodige diepgang de basis te leggen voor het project, met een commitment van allerlei personen 

en instanties. 

ONTMOETING MET BOEDDHISME - Najaar 2016 
Uitnodiging van een Tibetaans-boeddhistische leraar 

 

In de dialoog tussen de verschillende godsdiensten en wereldbeschouwingen ter plaatse hebben we tot nog tie niet 

veel aandacht geschonken aan het boeddhisme. Daarin willen we graag verandering brengen, een nieuw geluid laten 

horen. Dat werkt verfrissend en doorbreekt oude patronen. Hiervoor willen we een ons bekende Tibetaanse leraar 

uitnodigen naar Nederland te komen. Vanuit de V.S. of uit een ander (Europees) land. Dat brengt reiskosten met zich 

mee, maar om die zo laag mogelijk te houden proberen we aan te haken aan bezoeken aan andere organisaties.  



 

DE BRUG, KANALENEILAND 
 

Stichting De Brug is van plan een aantal nieuwe activiteiten te ontplooien, naar de kalender van de Verenigde Naties:  

 

20 juni Wereld Vluchtelingen Dag  

In 1951 is door de Verenigde Naties het Vluchtelingenverdrag aangenomen. Dit is een nadere uitwerking van artikel 

14 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, waarin staat dat 'eenieder het recht heeft asiel te 

zoeken en dat te genieten'. DE BRUG vindt het belangrijk dat immigranten hun verhaal kunnen vertellen over het 

land van herkomst en op welke manier ze in de samenleving deelnemen.  

15 mei De dag van het gezin.  

Eind 1993 hebben de Verenigde Naties 15 mei als Internationale Dag van het Gezin (International Day of Families) 

uitgeroepen. Een dag waarop wordt stilgestaan bij het belang van het gezin. In veel landen wordt uitgebreid 

aandacht besteed aan deze dag. Hieraan willen we aandacht schenken door spel en gesprek.  

De Stille tocht rond de meidagen wordt ook in 2016 gehouden; we willen ons nadrukkelijk richten op onze wijk 

(Kanaleneiland), en meer allochtone Nederlanders hierbij betrekken.  

16 november 2016 De dag van Verdraagzaamheid. Evenals vorige jaren willen we ook aan deze dag aandacht 

schenken.  

 

UTRECHT IN DIALOOG  
 

In 2016 willen we de netwerkorganisatie en infrastructuur die het afgelopen jaar is opgebouwd continueren, 

versterken en uitbreiden. Daarnaast willen we de impact en relevantie vergroten. Ons ambitieniveau is hoog. In het 

kort wat we zouden willen bereiken:  

• Meer dialoog(tafels) door het hele jaar heen, maandelijks op verschillende plekken, in samenwerking met 

verschillende organisaties, inspelend op actualiteit en urgentie, met verschillende thema’s, onder meer het 

thema Thuis.  

• Invulling geven aan het thema Verbinding in samenwerking met verschillende organisaties in en buiten het 

dialoognetwerk. Daarnaast ook dialogen en bijeenkomsten over andere thema’s blijven faciliteren.  

• Versterken van het dialoognetwerk en onderlinge binding van organisaties en dialoogbegeleiders door 

bijeenkomsten, dialogen en trainingen door het jaar heen te organiseren (vier keer per jaar). Met ook 

aandacht voor andere dialoogmethoden/vormen zoals de socratische dialoog en geweldloze/verbindende 

communicatie.   

• Meer deelnemers en doelgroepen bereiken met aandacht voor diversiteit in leeftijd en cultuur. Door 

communicatie en werving via/met partners, offline/op papier, via de website/platform, nieuwsbrieven en 

social media. Verkennen van dialoogmogelijkheden op/met scholen/onderwijs.  

• Een meer solide basisorganisatie en continuïteit van Utrecht in Dialoog tot stand brengen, ook in rand 

voorwaardelijke zin: organisatorisch, juridisch en financieel. Zodat Utrecht in Dialoog mensen en organisaties 

kan verbinden, verrijken en versterken en bij kan dragen aan menswaardig samenleven, werken en zijn. 

 

GEESTELIJKE VERZORGING BIJ CRISES 
 

De werkgroep, vorig jaar onderdeel geworden van het UPLR, houdt op 13 april weer een training. Er is in de 

begroting rekening gehouden met een vergoeding voor trainers en zaalhuur. Daarnaast is er wat materiaal nodig 

voor de werkgroep en zijn er wat administratiekosten. 


