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JAARVERSLAG ACTIVITEITEN 2019 
 
INLEIDING 

 
Al sinds 1995 organiseert de stichting vele mooie multiculturele activiteiten. We proberen 
altijd om dit samen met partners te doen.  De stichting staat immers voor ontmoeten en 
kennismaken. Dan kan het beste in samenwerking met andere partners.  Ook in 2019 konden 
we deze taak volbrengen dankzij de inzet van vele vrijwilligers. Hieronder onze bestuursleden 
die zich wekelijks hebben ingezet, maar ook de vele incidentele vrijwilligers, die ervoor 
zorgden dat de activiteiten ook daadwerkelijk uitgevoerd konden worden. Voor hen hebben 
we gedurende het jaar enkele speciale activiteiten gehouden om te laten zien hoe zeer wij hun 
hulp waarderen en om de saamhorigheid te versterken. 
 
In 2019 zijn alle voorgenomen projecten doorgegaan. Waaronder het Kleurrijk festival, de 
projecten van Kleurrijke Verbanden (Kleurrijk Oranjefeest, Dommel Picknick, workshops in 
buurten en kleurrijke buurtontmoetingen) en Mondiale Vorming. Bij de uitvoering kregen we 
de hulp van over het jaar verdeeld, circa 100 vrijwilligers. Zij waren actief voor hand en 
spandiensten of als begeleider/ster bij activiteiten, als podium-  of evenement assistent of 
geluidsman/vrouw bij de festivals, groeps- en activiteitenbegeleider bij de buurtactiviteiten of 
als bestuurslid. Wij zijn trots op al deze mensen en wat wij samen met hen hebben kunnen 
bereiken. 
 
We merken dat het niet altijd even gemakkelijk is om vrijwilligers te vinden die kunnen helpen 
bij de organisatie van de stichting en het ontwikkelen en coördineren van activiteiten. Dit uit 
zich o.a dat wij ondanks inspanningen er niet in slaagden om het bestuur op volle sterkte te 
krijgen. Bij enkele bestuurstaken hebben we wel hulp (zoals boekhouding, contacten leggen en 
onderhouden) maar het bestuur heeft nog steeds enkele vacatures. Het bestuur wordt 
gedragen door de voorzitter dhr P. van der Voort. Om te komen tot een breed gedragen 
multicultureel verband heeft hij in 2018 het initiatiefgenomen om tot Kleurijk040. Een 
samenwerkingsverband met partners als ’t Indisch Atelier, Bintang Maluku, het C.L.O., OVAA, 
de Wereldtafel, stg Hibiscus, expatorganisatie the Wall en stg New Beginning. Dit 
samenwerkingsverband heeft in het afgelopen jaar twee activiteiten georganiseerd waaronder 
Kleur Verbindt, de manifestatie rond de Internationale dag tegen racisme.  Ambitie is dat dit 
samenwerkingsverband uit kan groeien tot een vast organisatorisch verband. Een proces dat 
tijd zal vergen en waarvan de uitslag niet eenduidig is. 
 
 
 
April 2020 
Namens het Bestuur: 
Patrick van der Voort  Voorzitter 
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OVER ONS….. 
 
Stichting Kleurrijke Stad bestaat vanaf 1995. We zijn een stichting met activiteiten die uitgaan 
van de positieve inspiratie van het leven in een multiculturele stad. De evenementen en 
projecten van de stichting worden breed gewaardeerd en ieder jaar nemen duizenden 
Eindhovenaren, waaronder veel kinderen, deel aan onze activiteiten en genieten nog eens 
duizenden bezoekers van onze programma’s. Wij zetten ons in voor een koers die uitgaat van 
wat ons bindt. Voor een sociale en tolerante samenleving waarin niet de afkomst, maar de 
toekomst telt.  
 
Ieder jaar helpen een groot aantal vrijwilligers bij uitvoering van de activiteiten. Om onze 
waardering te laten blijken hebben we in 2019 extra inspanningen gedaan om de gewijzigde 
situatie voor de vrijwilligers werkbaar en hun enthousiasme op peil te houden. Dit deden we 
door kleine attenties te geven en speciale vrijwilligersbijeenkomsten te houden.  
 
Via ons netwerk werd actief gezocht naar kandidaat bestuursleden en is gewerkt aan het 
nieuwe samenwerkingsverband Kleurrijk040. Het ligt in onze streven om met dit 
samenwerkingsverband gezamenlijke activiteiten te organiseren in de stad met behoud van de 
eigenheid van de partners. Indien mogelijk willen we uit bouwen naar een organisatie met 
juridische status. Als derde stap willen we het mogelijk maken om het verder uitbreiden met 
andere groepen en organisaties.  
 

… EN ONS PROGRAMMA 

 

KLEURRIJKE VERBANDEN 
ALGEMEEN 
Onder dit programma vielen verschillende kleurrijke en dynamisch ontstane activiteiten die 
door het hele jaar heen plaatsvonden. Kenmerkend voor het programma is dat het vorm geeft 
aan onze inspanningen en activiteiten om (zelf)organisaties (maar ook lossere verbanden van 
etnische of culturele minderheden) te betrekken bij (uitvoering van) activiteiten en hen te 
stimuleren zich (meer) te richten op de stad en haar inwoners in zijn geheel.  Het project is tijd- 
en arbeidsintensief en wordt uitgevoerd door vrijwilligers.  
 
BEHAALDE DOELEN 

- Betrokken en bereikte buurtbewoners hebben kunnen ervaren en beleven wat de 
waarde van veelkleurigheid in hun eigen buurt is 

- Bijgedragen aan de versterking van een leefbare en bruisende stad met een vitaal en 
veelkleurig gezicht. 

- Persoonlijke ontplooiing gestimuleerd 
- Bijgedragen aan veelkleurige uitwisseling en ontmoeting  
- Organisatie van diverse interculturele activiteiten met deelname van meerdere 

organisaties van diverse gemeenschappen. 
 
BEREIKTE DOELGROEPEN 
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- In totaal 5 belangen- en zelforganisaties in Eindhoven en hun achterbannen  
- In totaal 1400 inwoners van Eindhoven tussen 4 en 70 jaar 

 
KLEURRIJKE (BUURT) ONTMOETINGEN.  
De in totaal 8 uitgevoerde activiteiten vonden plaats in de volgende buurten: Gerardusplein 
(2x); Trudoplein (1x); Rapenland-Zuid (2x),Kastelenplein (1x), Tivoli (1x) en Vaartbroek (1x). De 
organisatie was een wisselende samenstelling van groepen bewoners uit de respectievelijke 
buurten. Bij sommige activiteiten werd samengewerkt met groepen waaronder Stg New 
Beginning,’t Indisch Atelier, C.L.O., Bintang Maluku, BWM, Vredesburo. Op het programma 
stonden workshops, (culturele/kennis) uitwisselingen, kinderactiviteiten en proeverijen. De 
activiteiten werden allen uitgevoerd door vrijwilligers. Zij zorgden zelfstandig voor werving, 
programma en uitvoering. De communicatie met de stichting en vrijwilligers (en organisaties) 
kon beter.  
 
BEREIKTE DOELGROEP 

- In totaal circa 280 
deelnemers/bezoekers in de 
leeftijd van 17 tot 70 jaar 

- Samenwerking met (in wisselende 
samenstelling) 5 
culturele/migrantenorganisaties 

 
KLEURRIJK ORANJEFEEST 
Op koningsdag 27 april stond net als voorgaande jaren het Kleurrijk Oranjefeest gepland op het 
Gerardusplein. Door het slechte weer zijn we uitgeweken naar een binnenlocatie. We werkten 
daarbij samen met de FrietjeonTour, C.L.O. en expatgroep the Wall 
 
BEREIKTE DOELGROEP 

- In totaal circa 150 deelnemers/bezoekers in de 
leeftijd van 17 tot 70 jaar 

 
DOMMEL ZOMERPICKNICK 
De Dommel Picknick was op 6 juli. Vanwege onze ervaring 
met het slechte weer van de afgelopen jaren zijn we 
uitgeweken naar een binnenlocatie met terras aan de 
Dommel. Op het programma: dialoogtafels, theatersketch, 
muziek en workshops. Voor deze activiteit werd 
samengewerkt met Amnesty International, C.L.O., the Wall, 
OVAA, de Wereldtafel, stg New Begining en Bintang 
Maluku. 
 
BEREIKTE DOELGROEP 

- In totaal circa 100 deelnemers/bezoekers in de 
leeftijd van 17 tot 70 jaar 

- Samenwerking met in totaal 7 (zelf)organisaties 
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KLEURRIJKE MANIFESTATIE 
Op 24 maart hielden we onze manifestatie Kleur Verbindt, rond de internationale dag tegen 
racisme. Op het programma gesprek, dialoog, muziek, theater en hapjes. De dialoog werd 
uitgevoerd i.s.m de Eindhovense 
dialoogtafel. Verder was er een drie-
gesprek en dialoog met de zaal en een 
theaterbijdrage van expatgroep the 
Wall. 
Diverse groepen en organisaties van 
de etnische en culturele 
gemeenschappen werden uitgenodigd 
om hun bijdrage middels een 
presentatie te verzorgen.  
 
UITVOERING 
Het evenement vond plaats op 24 maart in de Schellensfabriek. We werkten samen met het 
C.L.O,  OVAA, ’t Indisch Atelier, Bintang Maluku, the Wall en werkgroep Eindhoven - Kobane.  
 
BEREIKTE DOELSTELLING 

- Stimulans geven aan de -waardering voor- diversiteit.  
- Bevorderen van inzicht in en begrip voor de waarden en normen en de culturele 

uitingen van de diverse gemeenschappen in onze pluriforme samenleving  
- Aandacht voor mondiale bewustwording en de relatie/betekenis van de mondiale 

bevolkingssamenstelling voor het leven en welzijn in onze stad 
 
BEREIKTE DOELGROEP 
Aantal bezoekers/deelnemers: 100 mensen 
 
EXPAT THEATERGROEP 
In samenwerking met expatgroep The Wall organiseerden we in 2019 wekelijkse 
bijeenkomsten voor improvisatie theater  voor expat en Nederlandse jongeren . 
 
UITVOERING 
De bijeenkomsten werden in meerderheid (42) gehouden bij S-Plaza (sommigen ook in Pand P) 
en begeleid door een lid van theatergroep Chili con Comedy. Ze werden in wisselende 
samenstelling bezocht door 15 tot 40 jongeren in de leeftijd van 20 tot 30 jaar.  
 
BEREIKTE DOELSTELLING 

- Stimulans geven aan ontmoeting en kennismaking tussen expat jongeren onderling en 
tussen de expat jongere en Nederlandse jongeren.  

- Aandacht voor het leven en welzijn in onze stad 
 
BEREIKTE DOELGROEP 
Aantal bezoekers/deelnemers:  per bijeenkomst 15 tot 40 jongeren in de leeftijd van 20 tot 30 
jaar.  
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OVERIGE ACTIVITEITEN 
Met wisselende partners hebben we nog diverse andere activiteiten gehouden waaronder 
spellenavonden (the Wal) en Connecting Cultures (samenwerkingsverband Kleurijk040),  

 
BEREIKTE DOELGROEP 
Aantal  bezoekers/deelnemers: totaal 350 mensen  
 

MONDIALE BEWUSTWORDING 
In dit programma gaan wij in op de cultuur, ontwikkeling en situatie van tweede en derde 
wereldlanden. Doel is om bewustzijn te stimuleren dat wij allen wereldburgers zij, dat de 
mondiale problematiek ons allemaal aangaat en dat het eigen doen en denken wel degelijk van 
invloed is op duurzame ontwikkelingen.  
 
UITVOERING 
Met medewerking van enkele Syrische statushouders hebben we in 2019 weer Syrische diners 
(2x) georganiseerd om aandacht te vragen voor de situatie in dat land. Ook waren we partner 
bij bijeenkomsten over de situatie in Syrisch oorlogsgebied. Verder organiseerden we een 
Afrikaans cultureel event samen met scholieren van het Augustinianum en activiteiten gericht 
op belangstellenden in de koloniale historie met name in voormalig Ned. Indië.  Op een 
middelbare scholen hebben we gerichte bijeenkomsten (2x) gehouden rond milieu (water, 
lucht en natuur).   
Verder heben we met het Vredeburo we een informatie/discussiebijeenkomst gehouden over 
de Palestijnse kwestie. Hierbij waren sprekers uitgenodigd van PAX, The Rightsforum, DocP en 
Mensenrechtenactivisme. 
 
BEREIKTE DOELSTELLING 

- Samenwerking met diverse partners 
- Ontwikkeling gestimuleerd van mondiaal 

bewustzijn 
 
DOELGROEP 

- In totaal 500 deelnemers/bezoekers in de leeftijd 
van 15 tot 55 jaar 

 
Hieronder enkele specifieke events uitgelicht 
 
LESOTHO FESTIVAL 
UITVOERING  
Bijeenkomst i.s.m. scholieren van het Augustinianum 
i.v.m. hun educatieve reis naar Zuid-Afrika met muziek en 
informatie 
 
BEREIKTE DOELSTELLING 

- Samenwerking met 1 partner 
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- Ontwikkeling gestimuleerd van mondiaal bewustzijn 
 
DOELGROEP 

- Aantal bezoekers 80 in de leeftijd van 16 tot 55 jaar 
 
INDISCHE SALON 
UITVOERING  
In samenwerking met ’t Indisch Atelier, stg 
Hibiscus en de  Indo Lounge zijn 2 Indische 
Salons georganiseerd. Deze activiteit was 
gericht op belangstellenden voor  voormalig 
Ned. Indië, waaronder de Indische/Molukse 
gemeenschap (circa 6.500) van Eindhoven. Met 
de bijeenkomsten werd de Indische 
identiteit/cultuur onderzocht middels 
interviews, info,  zang en dans.  
 
BEREIKTE DOELSTELLING 

- Samenwerking met 3 partners 
- Ontwikkeling gestimuleerd van mondiaal bewustzijn 

 
DOELGROEP 
Beide bijeenkomsten trokken ieder circa 150 bezoekers in de leeftijd van 25 tot 70 jaar. 
 
 

STICHTING KLEURRIJKE STAD 
APRIL 2020 

 
 


