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LET’S CELEBRATE diversity! 
 
WAT WE GAAN DOEN 
 
Het komende jaar zal het UPLR zich verder ontwikkelen. Zij wil blijven bijdragen aan verbinding, 
vrede en ontmoeting in de stad, door diverse activiteiten te ontplooien en te ondersteunen. We 
willen echter de kwaliteit van onze inzet verbeteren. Zo zullen website en nieuwsbrief een boost 
krijgen om des te beter aan zowel de eigen activiteiten en initiatieven alsmede die van anderen 
breder bekendheid te geven. Het UPLR zal ook haar best doen om nieuwe contacten leggen. 
Bovendien willen we onze samenwerkingspartners het komende jaar extra in het zonnetje zetten. 
Om zo uit te dragen hoe waardevol ze zijn voor de samenleving. 
 
Het komend jaar is er extra aandacht voor jongeren. Een lastig te bereiken maar belangrijke 
doelgroep; jongeren zijn juist in deze tijd erg op zoek naar zingeving. Zij nemen niet zonder meer de 
levensovertuiging van hun ouders over. Het UPLR ziet het als haar verantwoordelijkheid om extra 
aandacht aan hun zoektocht te schenken, en hen te dienen met kennis van en betrokkenheid bij de 
diverse zingevingstradities.  
 
ACTIVITEITEN 
 

▪ Samen feest vieren 
Het komende jaar zal in het teken staan van het samen vieren van onze levensbeschouwing en 
religie. We dragen uit dat we overeenkomsten belangrijker vinden dan verschillen. Verscheidenheid 
willen we vieren en delen.  2016 en 2017 laten we in het teken staan van religieuze en andere 
feesten en gedenkdagen (bijv. die van de VN). 
 
Activiteit: Het vieren van religieuze feesten of andere belangrijke dagen 
Doelgroep: Alle geïnteresseerden.  
Doel: Burgers schenken aandacht aan (religieuze) feesten. Burgers maken kennis met een religieus 
feest en de bijbehorende rituelen en symbolen.  Burgers leren een open houding aan te nemen ten 
opzichte van de levensbeschouwing en ervaringen van medeburgers. 
 
Inhoud: In een (religieus) divers Utrecht komen burgers in contact met de ‘ander’. Deze ‘ander’ heeft 
andere rituelen, symbolen en feesten. Zo viert de ene burger altijd kerst, de ander Chanoeka, het 
Suikerfeest of alleen verjaardagen. Voor de burgers die niet met het Hindoeïsme zijn opgevoed kan 
de Holi Phagua en Diwali een ‘ver van mijn bed-show’ zijn. Zo kan ook voor de burger die als Moslim 
is opgevoed kan het begrip ‘vasten’ niet bekend zijn, en het idee erachter moeilijk te begrijpen zijn. 
Het is belangrijk met elkaar de betekenis van rituelen te delen. 
 
Kalender religieuze feesten 
Kerst 25-26 december 2016 
Holi 13 maart 2017 
Pasen 16-17 april 2017 
Ramadan (iftar) 27 mei-24 juni 2017  
Suikerfeest  25-27 juni 2017 
Jom Kippoer 30 september 2017 
Diwali 19 oktober 2017 
 



▪ Voeren van dialogen over de verschillende levensbeschouwingen en religies  
Om kennis, begrip en respect voor elkaar te vergroten, worden door het UPLR-dialoogbijeenkomsten 
georganiseerd en ondersteund. Hiermee probeert het UPLR een bijdrage te leveren aan het 
verkleinen van de kloof tussen groepen Utrechters. Het UPLR gelooft dat ontmoeting en gesprek het 
startpunt is van een vreedzame samenleving.  
 
Activiteit: het voeren en ondersteunen van dialoog over onderwerpen die spelen bij verschillende 
levensbeschouwingen en religies, zoals taboeonderwerpen.  
Doelgroep: geïnteresseerde burgers.  
Doel: Burgers bespreken taboeonderwerpen. Burgers maken kennis met verschillende standpunten 
en beleefwerelden. Burgers krijgen meer begrip en respect over anderen en beschermen elkaars 
gedachtengoed.  
Inhoud: Het organiseren en ondersteunen van themadialogen. Thema’s die interessant zijn, zijn 
bijvoorbeeld orgaandonatie, de rol van naastenliefde, geloof in politiek.  
 

▪ Maatschappelijke activiteiten ontplooien in de stad die aansluiten bij (internationale) 
gebeurtenissen 

Ook in Utrecht zijn soms naschokken te verduren van internationale ontwikkelingen. Zo stond onze 
stad stil bij de aanslagen elders en leefden we met elkaar mee. Het UPLR gelooft dat het waardevol is 
dat burgers in deze tijden met elkaar in contact komen en blijven, om zorgen te delen en 
vijandbeelden geen ruimte te geven. Daarom heeft het UPLR in 2015 het initiatief “Jouw Angst Mijn 
Angst” ondersteund, wat is georganiseerd door Stichting Tamount, Stichting Asha, Vereniging 
Syphax, vv Kismet, Marokkaans Dialoog Overvecht, Stichting Eet Mee en het UPLR. Met dit initiatief is 
men actief in gesprek gegaan met burgers over wat de aanslagen met elkaar doet. Het UPLR zal ook 
in 2016-2017 activiteiten ontplooien die aansluiten bij komende gebeurtenissen. Ook is de campagne 
‘WIJ ZIJN UTRECHT’ gestart; ook voor komende ontwikkelingen een blijvend forum op Facebook.  
We nemen deel aan de werkgroep UTRECHT-KIRKUK. Daarmee willen we belangstelling wekken in 
onze stad voor de opvang en omgang met vluchtelingen hier en aldaar (in het klooster van bisschop 
Mirkis in Irak en Mar Moussa in Syrië).  
 
Activiteit: deelname aan de werkgroep Utrecht - Kirkuk 
Doelgroep: alle burgers, in het bijzonder studenten 
Doel: financiële ondersteuning van vluchtelingen (in Kirkuk), voorlichting over Syrië en Irak 
Inhoud: het project ‘adopteer een student’, uitwisselingsprogramma (reizen), informatie  
 

▪ Aansluiten bij activiteiten/bijeenkomsten in de stad op het terrein van religie, cultuur, 
maatschappelijke ondersteuning en zingeving 

Levensbeschouwing en religieuze overtuigingen kleuren de cultuur en dragen bij, motiveren tot 
maatschappelijke inzet. Het UPLR is daarom blij met betrokken partners die zich inzetten om 
activiteiten rond deze thema’s te ontplooien, zoals ‘Zin in Utrecht’. Onze Vanuit de raakvlakken met 
levensbeschouwing en religie, en vanuit steun aan deze initiatieven, zal het UPLR aansluiten bij deze 
activiteiten door een actieve rol te vervullen, te ondersteunen in bekendheid of door haar netwerk te 
delen, of op andere manieren.  Het UPLR heeft een eigen werkgroep gericht op GEESTELIJKE 
VERZORGING BIJ CRISES. Deze helpt bij de coördinatie van geestelijke zorg aan getroffenen, in 
samenwerking met het gemeentebestuur.  
 
Activiteit: Geestelijke verzorging bij Crisis 
Doelgroep: deelgenoten aan calamiteiten, rampen 
Inhoud: Training, onderling contact tussen hulpverleners uit de diverse groeperingen van het UPLR 
 
FINANCIËN 
(zie bijlage, begroting UPLR met dekkingsplan)  


